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PRZEDMO^A/A

do pierwszego wydania.

samych pocztkach mojego nauczycielskiego

zawodu, mówili mi yczliwi starsi, e wykady to nie

dosy, ver'ba volant, potrzeba ksiek: i zapytywali, jak

sobie wyobraam t cz swego zadania, co myl na-

pisa i wyda.
Ustalonego, rozwaonego planu, nie miaem przed

laty trzydziestu: zamiar tylko, ogólny i nieokrelony.

Mylaem, e jeeli czas i rozum wystarcz, to powi-

nienbym zdoby si na cakowity obraz historyi litera-

tury polskiej; niektórym za pisarzom, lub dzieom, po-

wici osobne prace, wiksze czy mniejsze, stosownie

do ich znaczenia.

Zamiar, cho w owym czasie niezupenie jasny,

wykonywa si przecie. Rozpraw o rónych pisarzach

polskich zebraa si liczba do znaczna. S trzy pra-

ce wiksze, ksiki, o Pisarkach Politycznych XVI loieku,

o Kochanowskim i o Krasiskim. Wypisy dla szkól wy-

szych, uoone ze wspópracownictwem profesorów (dzi

dyrektorów) Wójcika i Próchnickiego, obejmuj we wst-

pach do kadego okresu i w yciorysach pisarzy, najpo-

trzebniejsze wiadomoci o Hteraturze polskiej, jej cay
cig i ogólny zarys.
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Ale do tej obszernej historyi literatury, cho czu-

em si do niej poniekd obowizanym, nie miaem od-

wagi przystpi. Wstrzymywaa mnie myl, e jeeli

ona ma by tak dobra, jak to rozumiem i jak chciabym

j napisa, to musz sam wiele si jeszcze douczy, wie-

le pogbi. Przekonanie z pewnoci suszne i nie-

zmienione dzi, kiedy t ksik wydaj. A jednak wy-

daj j, bo czas nie stoi, bo lata id, a któ wie, ile

ich jeszcze mam przed sob? Lepiej samemu za ycia

'jrobi, co si moe, choby niedoskonale, ni zostawi

ludziom kopot porzdkowania i brakowania mnóstwa

papierów. W tej mudnej pracy za, kto wie, czy wy-

*dawcy nie zostawiliby ustpów, które sam chciabym

bd wykreli, bd poprawi? Lepiej podj t prac

samemu. Zreszt, doskonaoci niema na tym wiecie,

dla ksiek jak dla wszystkich innych rzeczy; a ktoby

chcia dziea swoje do niej doprowadzi, pracowaby nad

niemi do mierci, a celu przecieby nie dopi. Ksika
za moe si przyda, by poyteczn, cho od dosko-

naoci daleka, ma wiele w sobie usterek i braków.

Wahanie, pasowanie si z wasn myl, byoby

moe trwao jeszcze dugo: przerwaa je, zmusia do po-

stanowienia, okoliczno zewntrzna.

Uniwersytet, w którym niegdy pobieraem nauki,

a któremu su od lat trzydziestu jako profesor, z któ-

rym wic zczony jestem calem yciem, a wicej jesz-

cze wszystkiemi wspomnieniami jego i Polski, obchodzi

pisetn rocznic swojego nie zaoenia, ale odnowie-

nia i uzupenienia. Kiedy zoy mu hod, kiedy ofia-

r choby skromn ze swojej pracy? okaza uczucia, ja-

kie si dla niego ma w sercu? Druga taka sposobno

nie zdarzy si a za sto lat. A wic tej nie przepuci,
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tylko czem mona i jak mona przyczy si do obcho-

du tej rocznicy, doda cho cokolwiek do tych pami-

tek, które przed przyszymi wiekami maj wiadczy,

emy przesze umieli szanowa i kocha. W tej myli,

w tem uczuciu, wielu moich kolegów profesorów wy-

daje prace, umylnie w tym celu podjte, na t pamit-

k przeznaczone. Profesorowi Literatury Polskiej przy-

stao postara si o prac z jej zakresu: a powód, rok

pisetny, nie pozwala zby si czem maem, wyma-

ga takiej, która przynajmniej kosztowaaby piszcego

troch trudu. Susznie za jest, eby Historya Litera-

tury Polskiej, jeeli miaa kiedy by napisan przez jej

profesora na Uniwersytecie Jagielloskim, wysza w tym

pamitnym uroczystym roku.

Wychodzi wic, moe nie najlepsza, ale najwik-

sza i najtrudniejsza z ksiek, jakie w yciu miaem do

napisania. Jest ona owocem dugoletniej pracy, nauki

nabywanej i udzielanej. To samo, co w niej, byo w mo-

ich lekcyach, obszerniej tylko wykadane, a zmienione

i poprawione w miar przybywajcych nowych wiado-

moci.

Sd oczywicie nie naley do mnie. Uwaam je-

dnak za potrzebne, nie uprzedza zarzutów i odpie-

ra z góry te, które przewidzie si daj, ale wytó-

maczy, dlaczego pisaem w tych rozmiarach i w ten

sposób.

Syszaem zdanie, e ksik tak du mona na-

pisa, ale nie mona takiej przeczyta. Nie miej si

z tej uwagi; owszem, mam j za trafn. Dawno prze-

szy te czasy, kiedy wielka ksika nie odstraszaa, ale

imponowaa i pocigaa. yczliw te bya rada: „Je-

eli chcesz by czytanym i poytecznym, staraj si stre-
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cic w jednym tomie, co najwicej w dwóch," Nie mo-

gem jednak pój za t rad. Nie z wrodzonego roz-

wlekego sposobu pisania tylko, ani, prosz wierzy,

z lenistwa, ale z namysu i z przekonania. Zdaje mi

si — chciabym si myli, ale boj si, e si nie my-

l — zdaje mi si, e oprócz wielkicli poetów i oprócz

nowoci, Polak, nawet wyksztacony, nie czyta, nie zna

swoich pisarzy. Nie mona nawet ani da, eby ich

wszystkich zna, ani si dziwi, e nie zna. Czowiek,

nawet nie bardzo zajty, nie ma czasu zaglda do sta-

rych ksiek; czowiek zajty ma go tem mniej. Z te-

go wynika, e ogromn wikszo pisarzy zna z nazwi-

ska tylko i z maych wyjtków: czyli, e o literaturze

swojej ma wyobraenie powierzchowne, niedostateczne.

Zatem, jej historya, jeeli ma speni swoje zadanie

i czytelnikowi da wyobraenie o gównycn epokach

i gównych pisarzach, musi wchodzi w szczegóy, mu-

si przytacza tre dzie, choby najkrócej, ale ko-

niecznie. Skoro za to robi musi, to rzecz prosta, e
nie moe by krótk, nie moe si zamkn w jednym

tomie. Zreszt, jeeli chodzi o tak esency, o takie

streszczenie dziejów literatury polskiej, to ono ju
jest zrobione. W Wypisach dla klas tcyis^ffch ^est to, co

Polak, jako-tako wyksztacony, o swojej hteraturze ko-

niecznie wiedzie powinien. Gdyby za z tych wypi-

sów wyj ustpy i yciorysy, a opuci wyjtki z au-

torów, zrobiaby si z tego wanie taka jednotomowa,

skondensowana Historya Literatury. e niniejsza jest

za wielka, przyznaj; e j mao kto przeczyta, przy-

puszczam i wierz. A jednak wydaj j, jaka jest,

z dwóch powodów:

Pierwszy jest ten, e clioo dla wielu za obszerna,



przez to ani pocigajca ani przydatna, to dla niektó-

rych poyteczn by moe. Kto si wicej literatur

polsk zajmuje, kto z zawodu zajmowa si musi, pro-

fesor gimnazyalny naprzykad, a sam nie ma sposobno-

ci wszystkich autorów przeczyta, temu moe si przy-

da obszerniejsza o nich wiadomo i streszczenie ich

dzie gówniej szych. Inny za, cho si z obowizku

literatur nie trudni, moe czasem mie ochot lub po-

trzeb poznania pewnego w niej szczegóu, pewnej po-

staci lub kwestyi; i taki, nie potrzebujc czyta wszyst-

kich tomów od deski do deski, zajrzy do jednego z nich

i znajdzie w nim odpowied, a przynajmniej wskazówk
odpowiedzi, na pytanie, które go obchodzi. I takiemu

wic dua ksika przyda si czasem moe.

To wic jest jeden powód. A drugi jest nast-

pujcy:

Nie mog wiedzie, jak bdzie Historya Lite-

ratury w wieku XX, ale sdz, e bdzie inn, ni

w XIX-tym, e bdzie musiaa wyrobi sobie jaki no-

wy ksztat i nowy sposób postpowania. Pisarze i ksi-
ki tak si mno, pisma jednodniowe tak zaczynaj wie-

le way i znaczy, e obszerniejsze szczegóowe zdanie

sprawy z tych mas papieru, bdzie niepodobiestwem.

Cokolwiek nastpi, przypuszczam, e nasz sposób obra-

biania tej nauki bdzie musia uledz zmianie. Zanim

wic do tego przyjdzie, niech zostanie jedna Historya

Literatury Polskiej, pojta i napisana tak, jak my rozu-

mielimy to w naszej drugiej poowie XIX-go wieku,

a obszerna, wiksza. Wikszej, prawd mówic, nie ma-

my, Wiszniewski zaoy swoj na tak wielkie rozmia-

ry, e jej skoczy nie móg, Mickiewicz swoj z ko-

niecznoci musia kreli ogólnymi tylko rysami. Ma-
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ciejowski by niewtpliwie bardzo uczony, ale moe tak

uczony, e a pedantyczny; czy za widzia pisarzy i dzie-

a, jak s%, czy zdawa z nich spraw dokadnie a jasno, to

wydaje mi si mniej pewnem, ni jego uczonoc. Wójcicki

jest zbyt powierzchowny, wystarczy nie moe. Z now-

szych, te Historye Literatury, które mnie wydaj si naj-

lepsze, Bartoszewicza i Spasowicza, s wanie takie

krótkie, jednotomowe. Niech wic zostanie jedna dua,

przynajmniej jako lad i pamitka swego czasu, znak,

jak ta nauka w tym czasie bya rozumiana i uprawiana.

Nie tak, jak da najnowsza teorya, jak wymaga

wieo zdobyte stanowisko nauki? Na ten sd jestem

przygotowany i nie broni si od niego, ani przed nim

nie ustpuj. Znam t teory, która mówi, e kto trak-

tuje kwestye naukowe, historyczne czy literackie, ten

powinien by cile óbjektyicnym: wystawie fakt, czy

czowieka, czy dzieo, jak jest, wytómaczy, dlaczego

jest takiem, nie za innem, ale od wszelkiego sdu, od

wasnego zdania si strzedz. Jego rzecz i zadaniem

jest przedstawienie tylko; wniosek i sd jest prawem

czytelnika. Autor, wystpujcy z sdem wasnym, nie-

tylko przekracza prawo swoje a wkracza w cudze, ale

samochcc, wasn rk zmniejsza i obnia warto
swojej pracy, bo przecie nieomylnym byc sobie nie ro-

ci, a jego sd mylny i czytelnika moe uwie i rzetel-

nej prawdzie jego dziea zaszkodzi.

Ta teorya ma pozór cisej logiki, ale nawróci si

do niej nie mog.
Naprzód dlatego, e nie widz, iby praktyka zga-

dzaa si z teorya. Ci, którzy najbardziej daj dla niej

uznania, gosz j jako swoj zasad i haso, ci nawet,

którzy j stworzyli, nie widz, eby jej si trzymali. Je-
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dni maj swoje formuki, swoje aksyomaty, do których

przymierzaj pisarzy i dziea i podug Ictóryci sdz.

W tej pracy przymierzania czstokro nie obciodzi si

bez nacigania i docigania. Aksyomat czy formuka s
przy takiem postpowaniu dowiedzione, usprawiedliwio-

ne, quod erat demonstrandum: ale ta prawda, to rzetelne

przedstawienie rzeczy, które miao byc celem, a które

jest istotnie zadaniem naukowej pracy, te bywaj nie-

raz powicone. Gotowe aksyomaty, formuki, uchodziy

za naszych czasów za rzeczy niezgodne z naukow me-

tod, jej wrcz przeciwne.

Inni s zgodniejsi z sob, wierniejsi swojej teoryi,

formuek pod fakta czy ksiki nie podkadaj, i tych

do miary tamtych nie nacigaj. Ale to wasne zdanie,

z którem si tai chc, i nie zdanie tylko, ale uczucie, ale

sympatya czy antypatya, ale polityczna doktryna lub

nawet namitno, te bez ich wiedzy i woli odzywaj,

si gono i wyranie z kadej karty, z kadego niemal

sowa ich ksiek.

Nie dziwi im si, ani bior za ze; jestem mocno

przekonany, e inaczej byc nie moe: tylko, gdyby na-

wet ich teorya zdawaa mi si suszn, to ich praktyka

osabiaby mi wiar w teory.

Nie sdz za, eby teorya bya suszn: eby pi-

sarz nie mia prawa wyjawi swego zdania, eby mia

obowizek je zamilcze. W takiem mniemaniu utwier-

dzaj mnie przykady wielkich pisarzy, wielkich uczo-

nych, wielkich mylicieli. Nie kry si ze swojem zda-

niem i sdem, ani ze swojem uczuciem nawet, aden

z wielkich historyków przeszoci, od Tacyta a do Ma-

caulaya; nie kry si Leibnitz, ani Bossuet, ani — jeeli

go kto woli — Spinoza, ani Hegel, nie kry si Lessing-
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Wikszych, ni oni, a nawet im równych, w naszym

dzisiejszym okresie nie widz-, i myl, e jeeli najpo-

tniejsze umysy wszystkich wieków w pewien spo-

sób zadanie pojmoway i wykonyway, to jednak w tym

sposobie co prawdziwego byc musi.

A gdy do takiego wniosku doprowadza obserwa-

cya i dowiadczenie, to popiera go rozumowanie.

Czy jest suszno, czy jest prawda, w tej doktry-

nie, która kae piszcemu wyrzeka si zdania i sdu? ^

Pomijam to, e cho si wyrzeka chc, to wyrzec si

nie mog i porednio nieraz bezwiednie swoje zdanie

i sd wyjawiaj. Ale chodzi mi o zasad sam. Ona

nietylko nie bywa wykonywan w praktyce, bo jest

z natury rzeczy niewykonaln, ale ona jest faszywa sa-

ma w sobie. Dlaczego piszcy nie ma powiedzie otwar-

cie, co myli? Na jakiej zasadzie odmawia mu si tego

prawa? Ze on si myli moe? e jego zdanie drugie-

mu moe wyda si faszywem? To nie racya. Kady
moe si myli, bardzo czsto myli si musi: a nikt dru-

gi nie jest obowizany zdania jego przyjmowa na wia-

r i i za nim lepo. Czytelnik nie ma adnego obo-

wizku przyjmowa sdy autora, ma wszelkie prawo je

odrzuci. Ale eby autor nie mia prawa myle i s-

dzi, eby mia by tylko fotograficzn pyt, która od-

bija, a sama jest nieruchoma, bierna, to nieprawda. Na-

przód aden, nawet kiedy najbardziej chce, nie potrafi,

nie moe by biernym, bo jest czowiekiem, nie pyt
szka, bo myli i czuje; jego myl i uczucie musi zawsze

domiesza si do tego, co on pisze. Ale prócz tego, on

ma prawo powiedzie, co myli, dlatego, e jest czowie-

kiem, e myli. Ma prawo i sdzi. Ma prawo powie-

dzie, e podug jego sumienia to jest dobre, a to ze;
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podug jego rozumu to jest mdre, a to gupie; podug je-

go uczucia to jest pikne, a to brzydliie, to szlacietne,

a to nizkie. Czytelnikowi wolno nie i' za jego zdaniem,

ale jemu wolno zdanie mie i wypowiedzie.

Id dalej i mówi, e to jest nietylko prawem pi-

szcych, ale ich powinnoci. Niewolno im, nie godzi

si, zmienia, naciga, przekrca, faszowa. To jest

zasad i przykazaniem w pracy naukowej. Ale mie sd
i wyda go jest dozwolone, godziwe, a nawet obowizu-

jce. Istot i celem natikowej pracy jest prawda: ale

prawda nie jest abstrakcy, ide, unoszc si gdzie wy-

soko w obokach. Gdyby tak bya, nie daaby si ani

pozna, ani zuytkowa. W przystosowaniu tylko, i przez

nie, my, ograniczeni ludzie, moemy prawd pozna, j
zrozumie, ni si przej i z niej korzysta. Najwiksze

odkrycia przyrodników wtedy dopiero i przez to maj
ca swoj warto i wag, kiedy zostay zastosowane

do potrzeb ycia i nauki. Bez tego zostayby prawda-

mi martwemi, bez uytkti i ceny. Z odkryciami i praw-

dami umysowemi, na polu czy historyi, czy filozofii, czy

wreszcie krytyki literackiej, jest tak samo. Przystoso-

wanie prawdy do pewnego zjawiska (faktu czy dziea),

czyli sd objawiony i naleycie poparty o fakcie czy

dziele, zblia teoretyczn abstrakcyjn prawd do rzeczy-

wistoci, czyni j przystpn, zrozumia i poyteczn.

To na wytómaczenie starego stanowiska, którego

si trzymam. Stare jest, to prawda, ale nie przestarza-

e. A e tak stare i tak trwae, to wslcazuje i dowodzi,

e musi jednak by w niem co zgodnego z natur ludz-

k i z natiu- nauki.

Uwaam jeszcze za potrzebne wytómaczy, dlacze-

go nie mówi o stanie szkó i nauk. Miaem na celu



History Literatury tylko, nie history owiaty w Pol-

sce; stan szkó zatem nie wchodzi w zakres mego za-

dania. Kiedy zasze w nim zmian}^, wywoyway zmia-

ny dobre lub ze w pimiennictwie, wypadao te wspom-

nie i zaznaczy, ale te to i wystarczao. Co si za
tycze nauk, to te w wikszoci swojej (przyrodnicze, teo-

logiczne, filologiczne, prawne, lekarskie i t. d.) s z na-

tury swojej kosmopolityczne; przez Polaków choby naj-

2inakomitszych uprawiane, one daj miar owiaty i nau-

ki w Polsce w pewnym czasie, ale nie s pomnikiem

i wyrazem polskiego ducha i usposobienia, polskich

uczu, poj, lub dnoci w tym czasie. Nie mówic ju
o tem, e ktoby chcia o stanie i losach rónych nauk

mówi, musiaby sam te nauki zna, wzgld powyszy

wystarcza do wytómaczenia, e o nich nie mówi. Przy-

pominam tylko, e tak samo robi wszystkie, jakie, znam,

History Literatury obcych narodów.

Co w tej jest bdnego, to inni poprawi i spro-

stuj; dopeni czego w niej brak. Dzi niech ona idzie

w wiat, jaka jest, na znak wdzicznoci i mioci swego

autora dla Uniwersytetu Jagielloskiego. Oby na po-

ytek nauki i czytelników.



UWAGA DO TOMU PIERWSZEGO.

Pisarzy politycznych i Kochanowskiego obrobiem
obszernie w osobnych ksikach. JeeH askawy czytel-

nik osdzi, e ta cz Literatury XVI wieku w ksice
niniejszej traktowana jest zbyt krótko, niech zechce zaj-

rze do tamtych.





ROZDZIA L

(do wieku XA I).

I, Póny pocztek literatury polskiej. Jego powody. Wieki Pia-

stowskie. Stan polityczny. Stopniowy postp owiaty. Odrodze-
nie Polskiego Pastwa. Kazinnerz VV". Poczenie z Litw.
Wzrost polityczny. Uniwersytet. Wzrost nauk i owiaty. Pierw-

sze oznaki humanizmu. Grzegorz z Sanoka. Zbigniew Olenicki.

II. Zwrot w stfinie polit3^cznym i umysowym. Jego lady
w dzieach pisanj-ch. Pawe z Brudzewa. Ostroróg. Dugosz. J-

zyk. Polska w kdcu XV wieku.

St. Turnotuski. ,, Literatura." T. I.





I.

Póny pocztek literatury polskiej. Jego powody. Wieki Pia-

stowskie. Stan polityczny. Stopniowy postp owiaty. Odro-
dzenie Polskiego Pastwa Kazimierz W. Poczenie z Litw.
Wzrost polityczny. Uniwersytet. Wzrost nauk i owiaty. Pierw-
sze oznaki humanizmu. Grzegorz z Sanoka. Zbigniew Olenicki.

Dziejów literatury polskiej nie moemy rozpocz
od zamierzchych przedchrzecijaskich czasów: ani b-
dziemy ledzili w dzisiejszej znanej nam poezyi ludu, ja-

kie w niej s pierwiastki i pozostaoci, sigajce jesz-

cze pogaskiego i sowiaskiego, przedchrzecijaskiego

i Przedpeskiego stanu naszego narodu. Ani od tej chwi-

li dzieje te datowa bdziemy, kiedy zorganizowane po
raz pierwszy rycerstwo wieo zorganizowanego pa-
stwa odezwa si miao, jak chce legenda, bojow pie-
ni do Boga-Rodzicy; ani nawet za pocztek literatury

polskiej nie wemiemy tych czasów, kiedy przyjezdny,

obcy kronikarz, spisywa pierwsz kronik polskich bo-

jów Krzywoustego bohatera; ani tych nawet, kiedy za-

chodnim obyczajem mnich Polak, zacz pisa po aci-

nie, co z dziejów zasysza lub pamita. Ani te echa

historycznych jakich pieni, które doleciay jeszcze do

uszu kronikarzy XVI wieku, a do nas dostay si
w urywkach, jakie oni zapisali, ani pierwsze tómaze-
nie Pisma w., Psaterze Magorzaty i Biblie Zofii, nie

bd dla nas tym pierwszym milowym kaneniera, od
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którego si droga naszej literatury poczyna i liczy.

Poezyi ludu w jej ksztacie ówczesnym nie mamy; dzi-

siejsza moe da pole do mozolnego, ale dowolnego

zawsze, a zatem wtpliwego dociekania, domylania si,

które z niej czstki i atomy mogyby da si odnie
do pierwotnej natury i pierwotnej przedchrzecijaskiej

cywilizacyi, ale nie daje nam prawa mówi o przed-

wiecznej jakiej samorodnej instyktowej poezyi. Mówi
o literaturze bez adnego materyalnego Avidomego przed-

miotu, bez adnego dziea, a choby tylko fragmentu,

choby ladu dziea, byoby rzecz marn, tak samo

jak gdyby bez znanych faktów, nawet bez poda i le-

gend, chcia kto odgad^^wa bieg jakiej historyi, która

bya moe, ale znika bez ladu i bez pamici. Poda-

nie o rycerstwie, piewajcem Boga-Rodzic, jest wska-

zówk zapewne, jest nawet dowodem pewnego histo-

rycznego, politycznego i cywilizacyjnego stanu. Ale ta

wskazówka nie wskazuje bynajmniej, a tem mniej nie

dowodzi zarodów pimiennej literatury. I tak samo nie

dow^odzi ich kronikarz, sporadyczny wyjtek, obcego

pochodzenia do tego, który spisuje wyprawy i zwy-
cistwa ulubionego ksicia. A nawet gdy o wiele,

wiele póniej, wemie si do pisania kroniki rodowity

Polak, Kadubek, to i on dowiedzie tylko, e cywiliza-

cya, e potrzeba pisania i spisywania dziejów, zrobia

przez ten czas pewien postp, e si udziehla rodowitym
mieszkacom, ale i on nie bdzie znakiem poczynaj-
cej si literatury, bo bdzie znowu sporadycznym wy-
jtkiem, bez towarzyszy i nastpców, bez cigoci, po-

cztkiem jakim, ale bez dalszego cigu: zatem nie bez
znaczenia dla historyi, skoro jakie wiadomoci podaje,

ale bez znaczenia dla historyi literatury, bo nie ma tej

historyi, nie ma literatury bez cigoci, bez nieprze-

rwanego nastpstwa piszcych. S to zapewne oznaki,

e literatura powsta tu kiedy moe, ale to nie lite-

ratura, nie jej pocztek nawet, I tak samo te uomki
pieni w polskim ju jzyku, albo te choby póne
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przekady Pisma w.-, dla historyi jzj^ka s zabytkiem

bardzo wanym i ciekawym, dla historyi literatury nie:

bo jedne s tak skpe i drobne, e ani tre ani for-

ma ich rozpozna si nie daje, a drngie s tylko prze-

niesieniem w swój jzyk treci i formy, wzitej zkdind.
Wieki zatem przechodz, wiele wieków, od chrztu

Mieczysawa a do chrztu Jagiey, i duo jeszcze du-
ej, a o polskiej literaturze mówi nie mamy prawa.

Literatura jest, kiedy albo w ustnem podaniu utrzymu-

j si powszechnie i dugo jakie jej we wasnym jzy-
ku dziea (jak niemieckie Zagi), albo kiedy naród jaki

zaczyna pisa we wasnym jzyku, i to nie jeden raz,

nie jeden czowiel^;, nie przypadkowo, ale stale, z po-

trzeby pisania wielu ludziom wiadomej; i nie o jednym
przedmiocie, ale w szerokim i coraz szerszym zakresie

wszystkich przedmiotów, jaiie obejmuje czy myl ludz-

va, czy nauka, czy ycie osobiste i zbiorowe.

Z tego wynika, e u nas literatura zaczyna si na-

prawd a w XVT i to dobrze w XVI wieku, bo przed-

tem s tylko jej zarody i pierwiastki. Póno to bardzo,

i Polak, który si nad tem zastanowi, który sobie przy-

pomni, jak od gockich jeszcze czasów cignie si nie-

przerv/anem pasmem literatura niemiecka, a od sakso-

skich, jeeli nie celtyckich, angielska, jak literatury lu-

dów romaskich miay ju za sob dug history, dugi

szereg zmian, a nawet epok, i niejedno imi wnelkie po

wszystkie wieki, kiedy on jeszcze pisa nie zacz, nie

myla, na pierwsze wraenie czuje si upokorzonym

i gotów si wstydzi. Ale niema czego. On jest mod-
szy od ludów zacliodnich, on póniej na wiat historycz-

ny przyszed, on prócz tego mieszka w najdalszym za-

kcie tego europejskiego wiata i najpóniej promienie

wiata odbiera, i ta ,.modszo jego cywilizacyi," któ-

r Szujski niejedn zagadk jego dziejów tómaczy, by-

a te powodem, e nie móg mie przekadu Biblii

wspóczesnego Ufilasowi, ani sysze pieni Trubadu-

rów i Minnesingerów, ani pragn i rozumie Sonetów
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Petrarki, Noweli Boccacia, tem mniej Boskiej Komedyi
Dantego,

Z tego póniejszego pocztku i z tego geograficz-

nego pooenia Polski wynikao, e jej historya musiaa

mie inny charakter, jej ycie, jej potrzeby — inne wa-

runki, jej walki — inne skutki, anieli na Zachodzie i Po-

udniu. Tamte narody starsze nietylko wychowyway si

dawniej, ale choway si równoczenie, równym kro-

kiem; jak uczniowie w jednej klasie, tak one byy mniej

wicej na jednym stopniu cywilizacyi pod wzgldem czy

prawa, czy politycznej i spoecznej organizacyi, czy

nauki, czy obyczaju. Kiedy midzy nimi zdarzay si
wojny, to skutki tych wojen byy polityczne tylko, mo-

gy zmieni stosunek si, ale nie byy cywilizac3'jne, nie

mogy zmieni ani obniy poziomu cywilizacyi. U nas

byo inaczej. Ju pierwszy zaród przyszego pastwa
za Mieczysawa musia na dwie strony prowadzi wal-

k o byt: strzedz si losu Sowian nadelbiaskich, po-

chonicia przez silniejszy i wyksztaceszy organizm

Cesarstwa Niemieckiego, i zarazem opdza si dzikszym

od siebie ssiadom od pónocy i wschodu. Przyjciem
chrzecijastwa zabezpieczy si Mieczysaw na obie stro-

ny; zachodnim nieprzyjacioom odejmowa pozór napaci
i podboju, przeciw wschodnim zwraca si silniej oparty

o cay zachodni europejski porzdek rzecz}". A krok

ten by tak mdry i tak si poszczci, e ju nastpca
Mieczysawa móg si rozpta z tej zalenoci, któr
ojciec przyj musia, woy koron, i sta si nietyl-

ko gow pastwa, lecz na wsz^^-stkie strony potnym,
gronym, zdobywczym. Ale Chrobry u nas, jak Ka-
rol W. na Zachodzie, zanadto swoje spoeczestwo wy-
przedzi, i stworzy porzdek rzeczy, którego ono bez tej

genialnej gowy utrzyma nie mogo: wzmocnione
wprawdzie, zorganizowanej lepiej, podniesione na wy-
szy stopie, po jego mierci znalazo si przecie w po-

dobnem jak dawniej pooeniu, w koniecznoci usta-

wicznej obrony pomidzy Cesarstwem z jednej strony,
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a mniejszymi ssiadami Czechami, Rusi, Jadwingami,
Prusakami i Pomorzanami z drugiej. Z przemiennem
szczciem, z chwilowymi przestankami, walka ta toczy

si bez ustanku: kada wojna z Niemcami i Czechami

jest obron indywidualnoci i odrbnoci sabo jeszcze

zakorzenionego pastwa i niedoksztaconego narodu;

kada wojna z Rusi, Prusakami i Pomorzem jest obro-

n cywilizacyi ju nabytej i posunitej ku wschodowi,

nie daje jej cofn i odepchn z obwodu ku rodkowi,

z którego wysza. Naturalny, z caego ówczesnego po-

jcia i stanu prawa i pastwa wynikajcy podzia tery-

toryum midzy synów Krzywoustego, pogorsza to poo-

enie nowem i najwikszem niebezpieczestwem, roz-

dzieleniem si, nieuniknionem wspózawodnictwem, woj-

nami domowemi, i przymierzami to z tym to z owym
niebezpiecznym ssiadem, które suy miay interesom

tej lub owej piastowskiej dzielnicy, ale szkodzie musiay
jednoci i niezalenoci politycznej, przyszoci narodu

i pastwa. Cywilizacya jednak nie cofaa si w tym
okresie czasu owszem, sza naprzód. Pod wpyv/em
Kocioa, dawnej Bolesawowskiej tradycyi i wzoru s-
siednich niemieckich urzdze, ksztaciy si prawa, wy-
rabiay i ustalay si siy i wpywy spoeczne, zaludnia-

y si potrochu przestrzenie, osadzay si i budoway si
miasta, ukaday si warstwy ludnoci. Jak trba po-

wietrzna spady na to wszystko napady tatarskie i wy-
wróciy wszystko niemal, co byo na powierzchni. Ale

korzenie, szczciem, byy judo gbokie i silne. O po-

litycznej wielkoci, o poczeniu rozdrobnionego teryto-

ryum Polska ówczesna myle nie moe; ale jej praca

cywilizacyjna idzie krok w krok za ustpujcymi Tata-

rami, i gdzie oni zostawili pustkowia i zgliszcza, stara si
sprowadzi, zwabi, osadzie czowieka, czy szlachcica

na wikszym, czy kmiecia lub sotysa na mniejszym ka-

waku ziemi, czy Niemca mieszczanina, rzemielnika,

kupca, w powstajcem z gruzów^ miecie, czy zakon

wreszcie, który nadan sobie ziemi mia uprawia i osa-
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dzac, a przyleg sobie ludno moralizowac, cywilizo-

wa, nawet iiczyc czyta i pisa.

Ta praca cywilizacyjna XIII-go w^ieku w warun-

kach trudnych i nieszczliwych nie ustaje, nie daje

si przerwa, nie cofa si, ale idzie naprzód w rónych
kierunkach, i przygotowuje, umoebnia postp politycz-

ny, restauracy pastwa. e wiek takich wypadków
i stosunków, nie stworzy, nie pocz literatury, temu
nikt dziwi si nie ma prawa. A jednak i w tym kie-

runku zrobi on krok naprzód, pierwszy uczu potrzeb

dziejopisarstwa, wyda pierwszego kronikarza Polaka.

Ogó przecie, ogó nie prostego ludu, ale bogatszych

i znaczcych, oczywicie nie móg by do rozwini-

tym, do mylcym na to, by móg wydawa pisarzy

i pimiennictwo. W duchowiestwie i na ksicych
dvv'orach musieli z pewnoci by ludzie, stopniem cy-

wilizacyi zblieni do ssiednich Niemców lub Czechów,^

niektórzy ju jedzili po nauk do Woch, w Bolonii

skadali niebawem osobn nac3'-. Ale wikszo tej

warstwy, z której Avyszed póniejszy senat i póniej-

sza szlachta, nie ma jeszcze tej refleksyi, która jest

pocztkiem wiadomoci, a za któr dopiero idzie popd
i potrzeba wypowiedzenia tego, co si myli lub czuje,

chce albo wie. Spoeczestwo w tym stanie pimien-

nictwa jeszcze wyda nie moe. Wyszo ju z tego wie-

ku i stanu, w którym powstaj prawie bezwiednie sa-

morodne, naiwne, ustne literatury- na pisan jest jesz-

cze za mode. Zaczyna jednak wyrabia pie pobon,
kazanie, modlitw. Prof. Bruckner przypisuje ten po-

stp gównie zakonowi Franciszkaskiemu, a z Scza,
z klasztoru bogosawionej Kingi, wyprowadza rozsze-

rzenie si pieni kocielnych polskich. Jej take przy-

pisuje powstanie tej Bogarodsicu ^ która staa si hasem
bojowem, a w której widzimy zawsze pierwsz}^ zabytek

polskiej pieni.

Przyszed wiek XIV", z nim pocztek koca wie-

ków rednich. A jak poczyna si nasz nowy wiat po-
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lityczny i spoeczny, tak rozwija si zacz z zarodów

i nasz wiat umysowy, nauliowy, filozoficzny i literac-

ki. Jak król w rodzaju Filipa Piknego by poprzed-

nikiem i zwiastunem takich jak Ludwik Xl i jemu po-

dobni zaoyciele póniejszego monarchizmu, tak Pe-

trarka znowu by poprzednikiem i zwiastunem póniej-

szego humanizmu. Ten wiat, który w drugiej poowie
XV dojrza i objawi si zupenie, pocz si w poczt-

kach XIV-go.

I n nas take róni si on bardzo od poprzednie-

go i rozpoczyna epok now, politycznego wstp-
nego dziaania, denia do zjednoczenia terytoryum,

do wskrzeszenia pastwa. Przywalona przeciwnocia-

mi, sparaliowana podziaem, ya przecie pami
dawnego Piastowskiego pastwa, pragnienie jego re-

stauracyi, poczucie tej restauracyi jako swego pra-

wa. Nikt nie by do silnym, eby do tego celu

doj, a nawet do niego miao dy; ale w ka-
dem prawie pokoleniu Piastów znajduje si taki, kto t
tradycy i t dno' reprezentuje, komu spa nie da-

je utracona korona naddziadów. Kiedy po Tatarach

ten kraj odetchn nieco, kiedy scliodziy z pola Ja-

dwlngi, Pomorzany i Prusaki, kiedy Ru bya osaba
i w rozkadzie, a Litwa w podziaach take i zajta

swoim wielkim wrogiem Krzyakiem, kiedy cesarstwo

osabe take od mierci Rudolfa, zatrudnione wewntrz-
nemi niemieckiemi i woskiemi sprawami, nie mogo
czujnie ledzi tego, co si dziao na jego wschodnich

granicach, wtedy przysza pora, e wspomnienia i ma-

rzenia Piastowiczów mogy si sta praktycznem d-
eniem i dziaaniem. Poznaski Przemysaw ju przez

chwil ma koron na gowie: zaraz po nim zdaje si,

e sabe i mae pastwo o wlasnycli siach osta si
nie zdoa, e moe talv bdzie istniao przy Czechacli

pod ich oson jals; w swoim czasie Litwa przy Polsce:

a wreszcie znajduje si czowiek zdolny uchwyci,
wyobrazi i wykona dziedziczn myl zjednoczenia



10 HJSTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

i królestwa, i zaczyna si to, co Szajnocha piknie na-

zwa Odrodzeniem Polski za okietka.
Mae to byo Królestwo, naraone ze wszech stron

na niebezpieczestwa i niepewne jutra, ale byo. Ksistw
rónych zostao wiele, ale poród nich i nad niemi sta-

na na nowo Polska. Chodzio o to, by j utrzyma
i zabezpieczy. A zatem zgoda od wschodniej granicy

zgoda z Litw; a wojna na zabój i przez cae .ycie

z zachodnim nieprzyjacielem, z Krzyakiem, który Po-

morze osiad, Kujawy trzyma, Mazowsze buntuje, Wiel-

kopolsk najeda i upi. Ta wojna to wielkie dzieo

króla, szlachty, duchowiestwa, obudzonej samowiedzy
i myli polskiej, dzieo okupione niejednem folgowa-

niem wewntrznem, a nie dol\:onane, nie uwieczone
zwycistwem stanowczem. Korzy polityczna, odnie-

siona przez okietka, bya ogromna, ale bya niepewna
zawsze i potrzebujca ustalenia.

Przyszed Kazimierz, i jak niegdy protoplasta ro-

du Mieczysaw, powiedzia sobie, e trzeba podle, gdzie

przeskoczy nie mona. Zrzek si pretensyj do Szlz-
ka, zrzek si walki z Zakonem, ustpi mu wydartych
ziem, na wojn i zwycistwo nie czu si do silnym.

Na to trzeba byo wikszego, rozleglejszego pastwa,
szerszej podstawy; i dlatego, by j zyska, by si na
niej rozeprze na Rusi, poddaje si niekorzystnemu po-

kojowi z Zakonem, a o Wgry Polsk opiera, królowi

wgierskiemu j przekazuje, na to, by kiedy, w przy-

szoci to „wielkie pastwo mogo wzi odwet na Niem-
cach. A pamitajmy, e jakiekolwiek byy rzdy Lu-
dwika, wiody one do rzdów Jadwigi, do poczenia
z Litw, do Grunwaldu." (Szujski: „Charakterystyka
Kazimierza").

Bya wic Polska nie materyalnie tylko poczo-
na, ale organicznie zoona, wystpujca z wszelk wia-
domoci swoich celów i swoich rodków, ze znacznym
tych rodków zasobem; wystpowaa po raz pierwszy

od Chrobrego z tak wiadom siebie i w zewntrzne
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stosunki sigajc, polityk. Bya pastwem, i przez

przyczenie Rusi pastwem duem; bya spoecze-
stwem, i wesza przez Kazimierza energicznie i czyn-

nie w kolej europejskiej cywilizacyi. Zaoony w Kra-

kowie (acz nietrway) zawizek póniejszego uniwer-

sytetu jest jednym, ale znaczcym szczegóem w tej

pracy.

Ten postp polityczny i cywilizacyjny wydaje si,

a poniekd jest, powstrzymany za Ludwika, Zaleno
od obcego Icróla, sposoby którymi on wadz swoj
w Polsce utrzymuje, warunki za które otrzymuje przy-

znane nastpstwo jednej z córek, odrodkowe denia
rónych czci I^olski, omielone obcymi rzdami na-

dzieje i widoki rónych Piastowiczów, a wreszcie i naj-

bardziej sprawa sporna midzy Polsk a Wgrami o po-

siadanie Rusi, sprawa dla Polski ywotna, wszystko to

ze strony i ze scutki tego wgierskiego poczenia
i panowania. Ale zych skutków byo mniej, ni by
mogo, i susznie bardzo ratuje Szujski polityczn re-

putacy Polaków, otaczajcych Ludwika, kiedy mówi
e ,,trzymali si oni Ludwika, dogadzali mu, podzielali

opini Kazimierza W-go, e Polska pod egid pot-
nych Wgier jest bezpieczniejsz; obiecywali sobie, e
otrzymawszy kiedy córk królewsk, ma jej sami

wybior. Ale widzieli ze Ludwika, widzieli oderwanie

Rusi, zamykali drog Wgrom, chcieli, eby Polak tyl-

ko móg byc urzdnikiem królewskim." Czyli, pod

obcym królem, a moe wbrew jemu, bronili caoci pa-
stwa i bronili polskoci rzdu.

Rozum polityczny spoeczestwa polskiego, który

za Kazimierza wystpowa nie mia potrzeby ani spo-

sobnoci, który si dopiero uczy i ksztaci — teraz za-

czyna objawia si i dziaa samoistnie a jak si roz-

wija, jak rós i jak dziaa, to si pokazao po mierci

Ludwika,

Maestwo Jadwigi byo takim politycznym po-

mysem, tryumfem i arcydzieem, jaldemu równego hi-
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storya polska nie ma do pokazania. Ta walka na dwie

strony, ta obrona cywilizacji zachodniej przed Wscho-
dem i zabezpieczenie siebie samych przed Zachodem,

która bya przeznaczeniem i zadaniem polityki polskiej

od Mieczysawa a do Kazimierza, ta wzia obrót taki,

o jakim okietek ani Kazimierz nie marzy. Chrzeci-

jastwo i C5^wilizacya posuway si na daleki Wschód,

od którego na teraz niczego obawia si nie mogy,
skoro przyja je Litwa; Ru opiera im si nie moga.
Krzyakom odrazu odjo si racy bytu, a icli drapienej

nawale na Wscliód, pozór. Z maego pastwa okietkowe-
go, z wikszego, lecz jeszcze nie utrwalonego Kazimierzo-

wego, tworzyo si pastwo, jakiemu równego nie byo
na Pónocy i Wschodzie, pastwo, którego sab stro-

na i nieszczciem byo chyba to, e wewntrzna sia,

e zasoby ludnoci i skarbu nie zupenie wystarczay
ogromnej przestrzeni. Ale ta saba strona nie odrazu

widzie si daa, odrazu za widocznem byo, e zmie-

ni si stosunek si w Europie; e to pastwo polskie,

dotd w obronnem tylko stanowisku trzymajce si
ostronej i skromnej, polityki, zaczyna znaczy i way
w losach pastw ociennych; e ta Polska, która omal

e nie staa si przyczepk do czeskiej, a póniej do

wgierskiej korony, teraz góruje nad Czechami i ^^'-

grami, im daje podpor, daje (a czasem odmawia) kró-

lów, i na tem polu przez wiek cay prowadzi i wytrzy-

muje wspózawodnictwo z rosncym take domem au-

stryackim. Czy byo jej win czy te koniecznoci, e
z tego pola zesza, e tej wielkiej ambicja zrzeka si

w wieku XVI? Zawsze to pewna, e w XV ona jest

i chce byc mocarstwem w calem tego sowa znacze-

niu, a Czechy, Ictóre si prosz o uni Polsk, Wgry
które polskiego króla powouj na swój tron, jak nie-

dawno jeszcze Polska wgierskiego, a ten król polski,

który trony ssiednie synami swoimi osadza, to hory-

zont polityczny tak szeroki i wspaniay, jak si drugi

raz przed nami nie roztoczy. Otworzy go lub Jadwi-
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gi. a rozszerzy Grunwald. I to jest pod wzgldem po-

litycznym zenit, punkt kulminacyjny, na którym wiet-

ny i sawiony wiek XVI ju nie stoi. Politycznemu

wzrostowi za odpowiada i towarzyszy cywilizacyjny

postp; jeden i drugi wyprzedza rozwój, a nawet po-

cztek polskiego pimiennictwa, do którego jeszcze

daleko.

Daleko; ale jego popd, jego spiritus moiens, po-

czyna si teraz, a z horyzontem politycznym rozszerza

si take horyzont myli i wiedzy. Literatury niema,

ale skromna i rycho zaniedbana Kazimierzowska szko-

a, zamienia si w t nnii-crsinSj która nas do literatu-

ry usposobi, wyksztaci i przygotuje.

e spoeczestwo zdolne byo cel uniwersytetu

speni, i e on mia w sobie warunki ycia, dowodzi

to, e w przeciowanych nazwiskaci profesorów, naj-

wicej znajduje si nazwisk polskich. Sprowadzano

sawnych cudzoziemców w pocztkach, jak ich spro-

wadzano jeszcze w XVI wieku, dla ozdoby, dla chway,
dla wielkiej w tym lub owym przedmiocie nauki: ale

znajdowano na miejscu ludzi do obsadzenia licznych

i rozmaitych katedr, znajdowano matematyków i leka-

rzy, filologów i kanonistów, komentatorów Cicerona

lub Virgiliusza, i nadewszystko komentatorów w. To-

masza i Arystotelesa Ju w najpierwszych latach ka-

tedry osadzone s Polakami, którzy si uczyli, a nie-

którzy nawet nauczali, w Pradze; Czechów rodowitych

niewielu. Szlzaków wicej, ale gówny zastp jest

rdzennie polski, a nawet miejscowy, krakowski i mie-

szczaiiski. ^)

Ale jacy byli ci nauczyciele Polacy? Z ich owo-

ców ich pozna. Ci matematyc}", naprzylclad, którzy

wyksztacili Kopernika i rozwinli jego zdolno genial-

'.) Morawski. „Historyu Uniwersytetu Jagiell." T. I. Roz. II.
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n, musieli sami mie zdolno, rozum i nauk. wia-
dectwa pisane cudzoziemców i ich stay a wielki na-

pyw do Krakowa dowodz przecie take, e nauka,

jak j w owym wieku w Europie pojmowano, musiaa
tutaj by udzielan dobrze. Obecno mistrzów kra-

kowskich przy soborach i traktatach bya moe tylko

hodem, oddanym nauce i Akademii, a nie ich osobistej

zdolnoci? Ale gdyby tak byo, to ci obecni na sobo-

rach doktorowie, mimo obecnoci, nie byliby na nich

grali roli znaczcej, nie byliby zabierali gosu stanow-

czego w sprawach, obchodzcych wiat cay, jak spra-

wa an Papa siipra concUinm on concilimn stipra, Papnni: nie

byliby wygrywali przed niechtnym i uprzedzonym
trybunaem Papiey i cesarzów spraw tak trudnych,

jak sprawa Polski przeciw Krzyakom.
W tej ich obecnoci na soborach, w tych ciko

pisanych traktatach, czy o kwestyach teologicznych,

podówczas wstrzsajcych wiatem, czy o kwestyach

wicej wieckiej i politycznej natury, jest znowu do-

wód, e ta nauka ówczesna, któr wyobraamy sobie

oderwan od wiata, e ona wanie przeciwnie chcia-

a i umiaa nalee, miesza si do caego historycz-

nego ycia, by mu potrzebn.

Organizacya uniwersytetu w gównych zarysach

bya od Jagiey ta sama, co dzi, ta najlepsza podob-

no, naturalna i racyonalna, oparta na czterech gów-
nych kierunkach i zakresach nauki i wiedzy, a na czte-

rech tym grupom nauk odpowiadajcych wydziaach.

W nauce samej, w metodzie, i urzdzeniach zmienio

si od tego czasu bardzo wiele; ale w podstawach orga-

nizacyi i w zwyczajach dzisiejszych, przechowao si

tyle jeszcze ówczesnego, tradycyjnego, e w niejednym

ich przepisie lub zwyczaju poznaje si ten sam, które-

go my si trzymamy.
A skutki tego uniwersytetu? Czy trzeba je tu-

maczy? On dopiero sta si wzem ywym pomi-
dzy Polsk a europejsk owiat i nauk. Przed nim
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by zwizek przypadkowy i powolny przez jednostki-,

teraz przez niego zaprowadzi i ustali si zwizelc nie-

ustanny midzy nauk,, jaka bya na Zacliodzie i Po-

udniu, a coraz nowemi nastpujcemi po sobie war-

stwami ludnoci polskiej. Nie mówic o szkoach ni-

szych, od uniwersytetu zalenyci, które si po kraju

mnoy zaczy, ale sama tylko rozchodzca si po

kraju liczba ludzi choby nie uczonych, ale ju wy-
ksztaconych, musiaa zmieni fizyognomi i podnie
umysowy poziom spoeczestwa. A jak uniwersytet

ciga do siebie uczniów Wgrów albo Niemców, nau-

czycieli, bd powoanyci. bd szukajcych miejsca

i powodzenia z nad Dunaju i Renu, z nad Tybru a na-

wet czasem i Tagu, tak na odwrót Polak zamoniej-

szy, rozciekawiony, zajty nauk w Krakowie, szed jej

szuka tam, gdzie spodziewa si znale janiejsze

jeszcze i silniejsze jej ogniska, do Woch, do Parya,
i wraca z gow otwart na inne polityczne, naukowe
i nawet towarzyskie stosunki, wypolerowany tem prze-

tarciem si w wiecie, rozmiowany w tej wyszej cy-

wiizacyi, której zakosztowa, i pragncy jej coraz wi-
cej, potrzebujcy jej wyciu. Zacz si teraz na wiel-

k skal ten zwizek, to Avy chowanie Polski w zachod-

niej cywilizacyi, która dziki Bogu uformowaa jej cha-

rakter, jej dzieje, i wybia na niej swoje pitno tak

silnie, e go nic zatrze nie zdoa. Rozpocz niegdy
to wychowanie Polski dla cywilizacyi Koció, i on po-

oy fundament pod cywilizacyjne dziaanie innych

pierwiastków. Na tym fundamencie osadzia si pó-

niej cywiizacya polityczna, pastwo, prawo, i wia-

domo swoich stosunl^ów, potrzeb i celów. Cywiiza-

cya naukowa przysza dopiero po tamtych; a za ni do-

piero, jako jej skutec, zjawia si, o wiele jeszcze pó-

niej pimiennicza. Ta za trzecia warstwa, to uzupe-

nienie cywilizacyi, nastpio przez uniwersytet krakow-

ski. Jak dla pastwa polskiego pod wzgldem poli-

tycznym, tak dla niego pod naukowym i cywilizacyj-
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nym by wiek XV najszczliwsz, najpikniejsz epo-

k. Przy uroczystem otwarciu iiniwers3^tetu 25 lipca

1400 r.. kanclerz jego i biskup krakowski, Piotr Wysz,
dzikowa i winszowa królowi, a mow swoj (w za-

koczeniu pierwszej lekcyi prawa kanonicznego) zamy-

ka wrób, e „Akademia ta poty stad bdzie, póki

si bero królewskie nie zamie." Bero si zamao,
a ona przecie stoi i sub t sam pehii, tem wa-
niejsz, tem potrzebniejsz wanie, e tamtego bera
niema, a pod jej wtedy nadanemi berami. lvsztaeic

si maj polvolenia, zdolne byc spoeczestwem i naro-

dem: wyrabia si mog. Oby w podobnie jdrnym
i zdrowym jalc wtedy cywilizacyjnym i politycznym

ducliu.

Sawa uniwersytetu w wieku XV zasadzaa si
gównie na kanonistach; póniej dopiero na naukaci
matematycznych. Ae jego ciarakter by przewanie
teologiczny; on sam pojmowa si jako do tych nauk
gównie powoany, dla nicli stworzony; W3'dzia, tym
naukom powicony, mia pierwszestwo i poniekd
wysze stanowislto nad innymi.

Nie bya przecie obc cze i uprawa literatury

staroytnej, a ady póniejszego uwielbienia staroyt-

noci, zarody tej zmiany, któr z czasem w naulvach

i w filozofii wywoa humanizm, daje si widzie do
wczenie. JMusia ten zapa dla autorów rzyms\:ich i na

nich opartego wylvsztalcenia, nie tylko midzy uczo-

nymi si objawia, ae gboko do ogóu przenika,
skoro ju w killva at po zaoeniu uniwersytetu (1406)

czowiek prywatny (Nówko profesor Al:ad. i proboszcz

w. Wojciecha) funduje katedr Retoryki, przeznaczo-

n gównie do wykadania Cicerona i Quintiliana; in-

na katedra powicona bya aciskiej granuityce: av po-

owie wieku ju na dobre i stale, ale prawdopodobnie
duo wczeniej, iómaczy si i objania Virgiliusz. Ho-
racy, Ovidiusz, Terencyusz i Pautus. Staroytno zaj-

muje coraz wiksze miejsce pomidzy naukami, coraz
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lepiej jest znan, coraz bardziej podziwian, a to znak,

e czas niedaleki, kiedy ona wywrze swój wpyw sta-

nowczy na nauk, na europejskie literatury, na filozo-

fi, i wreszcie, ale nie najmniej, na same polityczne sto-

sunki, na pojcie pastwa i spoeczestwa.

Ten w Europie rozwijajcy si, a u nas poczynajcy
si kierunek, ma swego ciekawego reprezentanta, któ-

rego monaby nazwa pierwszym w Polsce liumanist,

a w kadym razie poprzednikiem humanistów. Grze-

gorz z Sanoka, nieprzyjaciel filozofii scholastycznej,

tak tem swojem niezalenem stanowiskiem zadziwi na-

szych uczony cli z koca XVin i pocztków XIX-go
wieku, tak si im w^yda wyszym nad swój wiek i mia-
ym, e w wiellvim zapale uznali w nim prawie drugie-

go, a raczej pierwszego Bakona. Przesada jest oczywi-

sta i nie potrzebuje zbijania: nie mona stawia obok

siebie dwócli ludzi, z których jeden da pocztek no-

wej metodzie i wszystkim póniejszym S3^stemom filo-

zoficznym, a drugi dostrzega tylko trafnie stron sla-

bycli filozofii sobie wspóczesnej, i wytyka je rozumnie,

albo dowcipnemi sowy wymiewa, Bakonem Grzegorz

nie by, ale by do póniejszego, modszego od siebie

humanisty woskiego i niemieckiego ju wcale podob-

ny zapaem i ciekawoci do nauk. namitnem zamio-

waniem staroytnych, opozycy przeciw dotycliczaso-

w^ej nauce, niezawisoci w myleniu i swobod w mó-
wieniu, która nie bya (u niego jeszcze) niedowiar

stwem, ani nawet lekcew^aeniem, ale nie bya ju bez

pewnego sceptyzmu. Podobny wreszcie do nich gustem

nie tylko do czytania, ale i do pisania aciskici poe-

zyj, podobny satyryczn yk i ostrym jzykiem, po-

dobny wreszcie ostronoci, bacznoci o siebie, dba-

oci o swoj wygod i karyer.

Ciecawy i chciwy nauki musia byc chopiec, któ-

ry w dwunastu latach uciek od ojca do Krakowa i za-

cz si uczy. Nie mia o czem: konieczno szuka-

nia chleba pdzia go z miejsca na miejsce, z miasta

St. Tariioirsld. ..Literatura." T. I. O
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do miasta, a daleko do Niemiec. Zarabia na ycie
iako nauczyciel (czsto wdrowny, jakich peno byo
zagranic w tym i jeszcze w nastpnym wieku), uczy,

gdzie si dao, a przytem uczy si, i przesika po-

dziwieniem dla staroytnoci, dla wyszej ogady i cy-

wilizacyi, i dla tego krytycznego zmysu, który zagra-

nic budzie si zaczyna. Wróci do Krakowa (moe
znowu w gonitwie za lepszym losem) i doczeka si

lepszego losu. Jego nauka, znajomo autorów staro-

ytnych, prawdopodobnie aciskie wierszyki, a nade-

wszystko miaa, zapewne suszna l<;rytyka sposobu

wykadania i objaniania autorów aciskich, zwróciy

na niego uwag. Zosta bakaarzem Artium, uczy
w Akademii, poszed (jak si dzi mówi) na guwerner-

k do bogatych paniczów, a ztamtd wyej, bo na ma-
gistra Artium i na nauczyciela samych królewiczów.

A z tego zosta towarzyszem, doradc podobno w spra-

wach politycznych i spowiednikiem króla Warneczy-
ka. Nie opuci go do ostatka, podobno pieszy na

ratunek, kiedy go ujrza w niebezpieczestwie: ale si
cofn, jak mówi jego biograf panegirysta Kallimach.

Przypumy, e tylko dosta si do niego i ocali go

nie móg.
Ale po mierci króla, czemu on do Polski nie wra-

ca, on, wiadek naoczny, kiedy tam nie wiedz, wt-
pi, kiedy ta niepewno przykra, a nawet szkodliwa?

Czemu on, doradca zmarego króla, a Kazimierza tak-

e nauczyciel, nie pieszy do Polski, kiedy tam zamie-

szanie i wahanie? Czemu swoim rozumem nie próbu-

je na nie zaradzi? Czemu nie stara si wpyn na
Kazimierza i dopomódz do ukoczenia Bezkrólewia?

Siedzi kilka lat na Wgrzech. Dobrze mu tam, w3^god-

nie? Czy nie by czasem wygodnym, o siebie dbaym,
a na reszt obojtnym egoist, jak ogromna wikszo('
uczonych Greków i Wochów liumanistów av drugiej

poowie XV wieku?

Wraca po killvu latach: miany za zmarego, przy-
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jty jest z wielk, radoci i posunity na arcybiskup-

stwo lwowskie. Kardyna Zbigniew konsekruje go nie-

chtnie; moe nie podoba mu si to usposobienie wiec-
kie i literackie, moe instynktem przeczuwa w Grze-

gorzu ten zmys krytyczny, niebawem tak niebezpiecz-

ny dla hierarchii, ^której by filarem i obroc. Czy
Grzegorz nie jest prawowiernym, czy lekceway reli-

gi i Koció? Bynajmniej; zdaje si, e by i wierz-
cy i pobony, cho w obyczajach niezbyt podobno
przykadny. A jednak z tych rónych maksym lub

dowcipów, które przechowa Kallimach, wieje ju jaki
duch sceptyczny: naprzykad oburza si Grzegorz, kie-

dy kto mówi, e Bóg zsya cierpienia na ludzi dobrych,

eby wypróbowa i ustali ich cnot. To wytómacze-
nie (w chrzecijastwie po wszystkie wieki znane i przy-

jte powszechnie) jego razi, wydaje mu si niedorzecz-

nem, nie godzi si z jego pojciem dobroci i sprawie-

dliwoci Boga. Arcybiskup trzyma przy sobie i obsy-

puje askami wywoanego z Rzymu Kallimacha; nie

przestrzega wic zbyt skrupulatnie solidarnoci z Go-
w Kocioa, a nie moe sobie odmówi przyjemnoci
rozmawiania i czytywania z uczonym, który zna do-

skonale pisarzy rzymskich i greckich. Do polityki si
nie miesza, nie lubi jej, nudzi si ni, unika kopotu
i odpowiedzialnoci; ale kiedy sposobno objawienia

swego zdania si nadarzy, to pokae si, e on jest

stronnikiem przewagi wadzy królewskiej, i to w tej

chwili, kiedy wadza kocielna, zagroona przez Kazi-

mierza w swojem stanowisku, broni si z rozpaczliwem

wysileniem. Kiedy czyta history, to take z obudzo-

nym zmysem krytycznym, i mieje si z poda Ka-
dubka, a sam usiuje dociec rzeczywdstszych, podob-

niejszych do prawdy i do historyi pocztków polskie-

go narodu (cho ich nie znajduje). Wiersze aciskie
pisze le, ale je pisa lubi i szuka z nich chluby.

Wszystko to rysy waciwe nowoczesnemu ju czowie-

kowi; ju w nim jest ten duch pytania, ten kierunek
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lekcewaenia, sceptycyzmu, za którym przyjdzie z cza-

sem duch przeczenia. Ducha sceptycyzmu przed nim

chyba si w Polsce nie widziao.

Zblieni do siebie stanowiskiem arcybiskup lwow-

ski i biskup krakowski, stoj jak reprezentanci dwóch
rónych wiatów. Grzegorz, jako czowiek, jako uczo-

ny i jako duchowny, naley do nowego, poczynajce-

go si; kardyna Zbigniew pojciem ycia, nale}^ do

koczcego si wiata. Ale pojciem i zamiowaniem
nauki wyprzedza ten wiat i jest najczynniejszym,

gównym krzewicielem owiaty w swoim czasie. Przez

poczenie tych dwóch kierunków stoi na przeomie
dwóch epok cywilizacyi, na przejciu z jednej do dru-

giej. Ostatni, najdzielniejszy ze wszystkich, reprezen-

tant tej arystokracyi rzdzcej, która od mierci Lu-

dwika do mierci Warneczyka trzymaa ster pastwa
w swem rku, Olenicki ma ca jej zdrow tradycy
polityczn, a zarazem ca jej zazdrosn namitno-
wadzy. Mia j w^e krwi. w temperamencie, wyniós

j z tej szkoy politycznej, a podniós do wyszej po-

tgi przez to, e zajmowa i duchowne stanowisko,

Z przywizania i z przekonania reprezentant intere-

sów Kocioa, obroca jego zwierzcliniej wadzy nad

wieckim porzdkiem rzeczy, Zbigniew, który jako

wiecki nie byby ustpowa i poddawa si, jako bi-

skup tem mniej chcia i móg ustpowa, e istotnie

w interesie Kocioa dziaajc, identyfikowa swoj po-

lityk z bezpieczestwem i nietykalnoci zasady, tra-

dycyjnego redniowiecznego stanowiska Kocioa By
to obowizek, wzgld sumienia; ale ten wzgld przy-

pada doskonale do natury i do skonnoci Zbigniewa,

miesza si z ni, a poczenie tych dwóch pierwiast-

ków wydao dopiero t konsekwency i t mio wa-
dzy, któr posiada w stopniu niezmiernie u nas rzad-

kim. Polityk wielki, doskonay znawca interesów pol-

skich, Olenicki pracuje cae ycie nad tem. eby
zwierzchno Avadzy duchownej nad wieck utrzy-
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mac; ale zarazem przestrzega zazdronie jak najwik-
szej moliwej niezalenoci swojej i polskiego Kocio-
a wobec Rzymu. Popiera przez czas jaki zasad wy-
szoci Soboru nad Papieem, póniej stwarza t cieka-

w neutralno w tej kwestyi, której si Polska du-
go trzymaa. Katolickiego charakteru Polski i rzym-

skiego w niej wpywu tak broni, e do Unii z Cze-

chami nie dopuszcza, bojc si zhusycenia Polski,

i wiedzc, e to pocignoby za sob odrodzenie si
krzyackiej potgi; o kruc^^acie przeciw Turkom ma-
rzy jak Pius II, i w wgierskim Warneczyka tronie

widzi do niej rodek i pewne nadzieje zwycistwa;
przygotowaniem Unii Florenckiej pozyskuje ^^ schód

dla Kocioa (zdawao si, e stale), sowem, wielkim w Kociele i wielki m stanu: ale bronic w Pol-

sce wadzy kocielnej, broni i swojej.

A wanie wypad na czasy, kiedy wadza wiec-
ka wyzwalaa si w caej Europie, kied}" obiecywaa
sobie wzi gór nad kocieln, kiedy na gruzach re-

dniowiecznego ukadu stosunków, zacza si podno-

si budowa nowoczesnej monarcliii, nowoczesnego pa-
stwa. Dno ta miaa i w Polsce swego wyobrazi-

ciela, Kazimierza, i ztd nieuniknione starcie. A kiedy

do tego starcia przyszo, odezwaa si w kardynale

wiecka, oligarchiczna polska yka i natura, i on,

przez cae ycie stró i tilar na wadzy opartego po-

rzdku, przeszed w opozycy gwatown, da przy-

kad podkopywania powagi króla, przyczyni si do tej

przedwczesnej emancypacyi poddanj^ch, i przedwcze-

snego zbyt wiellviego ich wpywu, które sprawiy, e
Kazimierz, nowoczesnej monarcliii w Polsce zoy nie

zdoa, e pastwo polskie nie zdoao nigdy zupenie
si Avyksztaci i dojrze. Pomaga do tej emancypa-
cyi i król sam, w swoich znowu widokach; ale kardy-

na, zauiiast z nim razem ubezpiecza wadz, podko-

pywa j on take. Przewiadczony o susznoci i o po-

litycznej zbawiennoci swojej zasady. Zbigniew sam
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moe o tern 'nie wiedzia, ale przez oligarchiczn du-m i pasy wadzy, szkodzi zasadzie tej wadzy od
chwili, gdy ona jemu wysuna si z rki. Robi to,

co za Zygmunta III robi Zamoyski, co póniej, bez
jego dobrej wiary, wielkiej myli, i wielkiej zdolnoci,
robio w Polsce tylu, a do ostatka. Uczony bardzo
i o nauk dbay, pojmuje j, przecie tylko na teolo-

gicznej podstawie i o teologiczny charakter uniwer-

sytetu dba najpilniej. A jednak, z zapaem nie mniej-

szym, owszem gbszym, czynniejszym, skuteczniej-

szym, ni Grzegorz, miuje i krzewi odkrywajc si
po wiekach staroytno. On sprowadza rkopisy,
on rozszerza znajomo i cze autorów rzymskich,

przez ro zakada fundament póniejszej humanistycz-
nej owiaty i literatury. Listy jego, a gównie do

Eneasza Sylwiusza, dowodz, jak by na wskro prze-

jty tem nowem tchnieniem swojego czasu. Niemniej

przecie 'redniowieczna jednolito i jednostajno,
wspólna kocielna podstawa wszystkich funkcyj i kie-

runków ycia, jeden pie, z którego si te wszystkie

gazie rozchodz, ale od którego oddali i odczy
si nie mog, i który je wszystkie tymi samymi y-
wotnymi sokami zasila; to jego idea, to wiat, jak on

go pojmuje. A tymczasem wiat rzeczywisty odby-

wa wanie wielkie przeobraenie i zaczyna kwestyo-

nowa wiele rzeczy, które w przekonaniu ludzi daw-

nego autoramentu nie podlegay pytaniom, nie przy-

puszczay dyskusyi. Kada z tycli gazi zacza si
czu czem odrbnem, kada chciaa by sama przez

si; kada dya do tego, eby si od pnia oddzieli,

zapuci swoje korzenie i wyró na nowe drzewo,

dawnemu nie koniecznie przeciwne, ale od niego nie-

zalene, róne, jemu wspórzdne i równe. A kiedy

calem swojem korytem buchna do Europy literatu-

ra i filozofia staroytna, kiedy Koció, w najwaniej-

szej dla siebie chwili, popad pod koniec XV wieku

w smutny stan upadku, nie dziw, e dawny wiat \vy-
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szed ze stawów, a co si wtedy zwichno, to si do-

td nastawi nie dao.

Ten wiat nowy, którego jednym z cliaraktery-

stycznych zwiastunów by Grzegorz z Sanoka, objawi
si w Polsce naprzód nie na religijnym lub nauko-
wym, ale na politycznym gruncie, pod form de
Kazimierza Jagielloczyka do rozszerzenia i ustalenia

monarchicznej wadzy (de, odpowiadajcych dobrze,

cho bez takiego skutku, wspóczesnemu powstawaniu
absolutnych monarchij na Zachodzie), i pod form je-

go walki z wadz duchown.





II.

Zwrot w stanie polit3^czn3-m i umysowym. Jego s'lady w dzie-

ach pisanych. Pawe z Brudzewa. Ostroróg. Dugosz: Jzyk.
Polska w kocu XV wielcu.

Na ten czas przejcia ze redniowiecznego do no-

woczesnego wiata, wypadaj pierwsze dziea, które

do polskiej literatury miao ju liczy moemy. Nie

s one jeszcze pisane po polsku (na takie jeszcze du-
go trzeba czeka), ale s to ju dziea: s z polskiej

myli i wiadomej siebie dnoci powstae, dno
t i cech polsk maj wyranie, a zw^izek ich

z ówczesnym stanem narodu jest najcilejszy, tak, e
cho w obcym jzyku, s to ju polskiego ducha po-
d}' i polskiego pimiennictwa pocztki. Nie mamy
za na myli tych teologicznych lub filozoficznych

traktatów, którym tre sama nadaje zawsze pewien
charakter kosmopolityczny, ani tego co \v przedmio-

tach cile naukowych ówczeni Polac}^ pisa mogli,

bo nie o history nauki hib nauk nam chodzi, tylko

o history literatury samej; takich wic dzie szuka-

my, takie mamy na myli, które do jej zakresu cile
nale.

Pomijamy te wiersze aciskie, które zaczynaj
si zjawia, a im dalej, tem czciej. Nawet kiedy
pisane przez Polaków, nawet kiedy odnosz si doj-
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kiego wspóczesnego w Polsce zdarzenia albo czo-

wieka, nie s one niczem innem jak prób pióra, egza-

minem z aciny i wierszowania, któr}' zapewne i pi-

szcemu i czytajcym musia podoba si bardzo i im-

ponowa: ale wszystkie te wiersze byy spowodowa-

ne tvlko chci zrobienia czego, co robili Wosi
albo Niemcy, i naladowaniem tego. co si u nich wi-

dziao. S to zreszt wiersze, pisane przy okazja, z przy-

padku, przez ludzi zajtych czem innem- tac}^ za poe-

ci, choby nieudolni, którzy by aciskie wiersze uwa-

ali za swoje gówne zajcie, a prz-najmniej za swo-

j najwiksz chwa, poeci z profesyi, a przynajmniej

z silnie rozbudzonego dyletantyzmu, zjawiaj si do-

piero pod koniec XY wieku.

Przed nimi za wystpuj, a od nich nierównie

wicej znacz tacy, którzy pisz mae traktaty o bie-

cych kwestyach politycznych (dzi powiedzieliby-

my broszury), i daj pocztek naszej literaturze poli-

tycznej — nad nimi, jeeli nie przed nimi, jest Du-
gosz. — Pierwszem tego rodzaju pismem, jakie wyka-

za moemy, jest Tractatus de potestate Papue et Impera-
foris respectu InfideUum, Pawa z Brudzewa, Pawa, sy-

na Wodzimierza, jak si sam podpisywa, rektora kra-

kowskiej Akademii. Traktat ten pisany by w roku

1415, dla Soboru Konstancyeskiego, pod którego roz-

sdzenie król Wadysaw Jagieo podda spraw(," Pol-

ski z Krzyakami.
Traktat ten. zoony jest z dwóch czci. Pierw-

sza mówi o wadzy Papiea, druga o wadzy cesarza

nad niewiernymi; kada obejmuje jedenacie pyta i od-

powiedzi, z których dopiero wynika praktyczna, obu

czciom wspólna konkluzya, e Krzyacy nie maj
adnego prawa do Litwy, bo podug nauki Kocioa
Papie nie ma prawa nadawa komukolwiek ziemi nie-

wiernych, którzy z chrzecijanami yj w pokoju, a tem

mniej moe takie prawo mie cesarz, który w wypra-

wach na niewiernych jest tylko narzdziem Papiea
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i wykonawc jego rozkazów. Wsz3^stkie zatem mnie-

mane nadania, jakiemi si Krzyacy zasaniaj, s nie-

wane i adne, a oni obowizani s zwróci wszystko,

co nieprawnie zabrali i trzymaj.
Traktat, pisany sylogistycznym sposobem, jest

bardzo cisy w rozumowaniu, bardzo silny w dowo-
dzeniu. May, ale powicony sprawie w owym czasie

najwikszej wagi, jest ciekawym pomnikiem historycz-

nym: przez sposób pisania, przez gruntown nauk
i przez rozumne przedstawienie^sprawy, jest ciekawym
pomnikiem ówczesnej owiaty polskiej i wcale za-

szczytnym pocztkiem polskiej literatury politycznej.

Nie da si to ju równie miao powiedzie o na-

s<^pnem pisemku politycznej treci. Henryka z Brze-

zia Tractatus contra Cruciferos Begni PoJoniae intasores.

Pisany podczas wojny trzynastoletniej (prawdopodobnie

w roku 1456), za cel gówny ma Jdowodzenie, e du-

cliowni nie powinni by pocigani do opaty podat-

ków na wojn, jak to Zjazd Grudzizki by uchwali.
Nie odznaczajcy si ani dobrym sposobem pisania,

ani szczególn bystroci, traktat ten przez to jest cie-

kawy, e tak wczenie powstaje ju na opieszao
i niedbalstwo w subie wojennej.

Te dwa dzieka poprzedzaj niejako trzecie, nie-

równie od nich waniejsze, od którego zwykle datuje-

my pocztek naszej literatury politycznej, Jana Ostro-

roga kasztelana midrzyrzeckiego, a w kocu pozna-
skiego (* 1420 t 1501), Moniimentum pro Udpublicae ordl-

natione *).

Ostroróg uwaany jest za ojca naszej literatury

politycznej, jego dzieko za ziarno niejako, w którem
zamknite s róne jej póniejsze pomysy i kierunki.

') Wegner, Bobrzyski, Caro, Pawiski, Rembowski, zaj-

mowali si szczegóowo tern dzieem i jego autorem. Pomi-
dzy wieloma kwestyami spornemi, bya i ta, czy Monumentum
pisane byo przed Sejmem Piotrkowskim roku 1459, czy roku
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Istotnie znajduje si w niem w zarodzie wiele uwag
i da, które szerzej rozwinite, powtarza si bd
przez cay cig wieku XVI i duej. Jak z czasem
^lodrzewski, tak teraz Ostroróg da jednego po-

^\szeclinego prawa dla wszystkich, a zniesienia ró-
nych praw i sdów (przedewszystkiem magdeburskicli).

Organizacya wojska jest ta sama, o jakiej cise wyko-
nanie dopomina si bdzie Orzechowski i inni. O upo-

rzdkowanie skarbu woa on pierwszy, tak, jak wielu

nastpnych. W postpowaniu sadowem da zmian,

podobnych jak Górnicki. W tem jeszcze do swoich

nastpców podobny, e o teory si nie troszczy, jest

reformatorem empirycznym, i e nie domyla si po-

trzeby silnej wadzy rzdzcej, wykonawczej, a przy-

najmniej takiej nie da.
Politycznie niezaprzeczenie rozumny, na swój

czas nawet znakomity, Ostroróg widzi i wskazuje traf-

nie nie jedno ze w stanie ówczesnej Polski; naprawa,

jakiej da, byaby dla niej niewtpliwie korzystn,

a moe zbawienn. Ale historycznie, jako wiadectwo
i pomnik swego czasu, jest niezmiernie zajmujcy
i wany. Wida w nim ju rozwinity, wiadomy sie-

bie patryotyzm, i dbao troskliw, zazdrosn, o nie-

zaleno korony polskiej i o jej godno. W odwiecz-

nym, a za jego czasów w Polsce ywym, sporze mi-
dzy wadz ducliown a wieck, on stoi zawzicie
przy swoim królu. Przez to >jest wiernym reprezen-

tantem czasu i myli Kazimierza Jagielloczyka i jego

1477. Za Ul (ostatni dat owiadoza si Bobizyski, z powo-
dów, które, naszem zdaniem, s przekonywujce. Najnowsza
praca d-ra Proeliaski tiznacza rok 1473 i uwaa Monumenlnm
nie za program istotnej naprawy, tylko za okolicznos'ciowo pi-

smo, w duchu dynastycznej i centralizujcej polityki króla

Kazimierza. Jeeli istotnie tak jest, to niemaiej urzdzenia, ja-

kich Ostroróg' da, byyby dla Polski korzystne, a jogo dzie-

o ma warto bardzo niezwyk.
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modych senatorów. Ale na tern nie do: zalatuje ju
0(1 niego ta niech do Kocioa, która z czasem wy-

buchnie w Lutrze. Papie jest dla niego obcym Pa-

nem, któremu poddani króla polskiego — biskupi — po-

suszestwa przysiga nie powinni. Chytre Wochy
wycigaj pienidze z caego wiata, cho(5 Bóg da
od ludzi serca, nie pienidzy. Apelacye do Rzymu
w sprawach duchownych s zupenie zbyteczne: prymas
i biskupi polscy W3^starcz na to. eb}' kad spraw
osdzie. Przez to wszystko, przez wpyw francuskich

legistów z XIV wieku, na których si ksztaci, przez

dno poddania wadzy duchownej pod wieck, jest

Ostroróg i wiernem odbiciem ówczesnej Europy, i wier-

nym wyobrazicielem nowych poj w ówczesnej Pol-

sce. Przez dbao o zewntrzne rónice midzy sta-

nami, o cise odgraniczenie rang i tytuów, jest zno-

wu ciekawym okazem ówczesnej arystokrac}^ polskiej,

która niedawno jeszcze rzdzca, a ju w stanowisku

swojem zachwiana, szuka sposobu na zabezpieczenie

swego znaczenia. Nosi te na sobie do wyrane la-

dy wpywów zagranicznych, zwaszcza francuslcich,

i charakterystycznej skonnoci do zagranicznyeli wzo-

rów i zwyczajów. Byoby przesad mówi, e w po-

jciach swoich wyprzedza swój wiek. a w rzeczach poli-

tycznych jest umysem genialnym: ale jest w SAvoim

czasie reformatorem znakomitym, umysem niewtpli-

wie wysz3^m, a dzieko jego pierwsze, powicone na-

prawie Rzeczypospolitej, zawiera wiele istotnych wa-

runków tej naprawy. Gdyby niektóre jego pojcia
byy si lepiej rozeszy i przyjy, a jego pomysy
organizacyjne byyy wprowadzone w ycie, to w wieku
XVI poprawa Rzeczypospolitej byaby i mniej potrzeb-

n i atwiejsz.

Te pisma polityczne byy pierwszemi, zrodzone-

mi ju z cz3^sto polskiej myli, zatem pierwszemi, któ-

re ju naiao zapisywa mona do polskiej literatury.

Historya Dugosza jest najznakomitszem dzieem
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pisanera, jakie nam wiek XV zostawi, najznakomit-

szem dzieem liistorycznem, na jakie si przeszo na-

sza zdobya, a zarazem, co do czasu, pierwszem zna-

komitem, jakiem si nasza literatura moe pocilubi.
Dziwne to, a moe jedyne zdarzenie; zazwyczaj rze-

cz}^, pisane z popdu uczucia lub wyobrani, wyprze-

dzaj o wiele te, które do powstania potrzebuj doj-

rzaej refleksyi i sdu, poezya wyprzedza proz,
a zwaszcza history. U nas, z powodów, których

wytómaczyc nie umiem, pierwszym wielkim pisarzem,

jakiego naród wyda, jest histor^^k.

Czy Dugosz, który po sobie mia wielu takich, co

go okradali (mniemajc, e poprawiali), ale nie mia ta-

kich nastpców, którzyby w jego lady ic, a nawet
dobrze go naladowa byli zdolni, czy mia jakich po-

przedników? Cz}^ wyjtkowy fenomenalny historyk

wystrzeli niespodzianie bez Avidocznej przyczyny, lub

te czy si u nas ju przed nim na lepsze pojcie i pi-

sanie historyi zanosio?

Kronikarzy mielimy oddawna. Kady okres cza-

su moe jakiego swojego wykaza. Ale wszyscy oni

tak nieskoczenie od Dugosza nisi, e tylko mate-

ryalnie chronologicznie jest on ich nastpc; moralne-

go zwizku i pochodzenia dopatrzy si nie mona.
Jeden jest przed Dugoszem kronikarz niezwyky, zaj-

mujcy, w wiadomoci bardzo obfity, rozumny i peen
bystrego i wasnego sdu, to Janko z Czarnkowa. Te-

go monaby uwaa za praecursora i poprzednika Du-
gosza, bo ten oznacza postp i wyszy stopie w kro-

nikarstwie. Ale wiksza jest odlego i rónica mi-
dzy nim a Dugoszem, anieli midzy nim a daw-
niejszymi Gallami i Kadubkami. Ale jeeli nawet
Janka za historycznego ojca i mistrza Dugosza uwa-a nie mona, to znowu nie mona zaprzeczy, e
musiay przed Dugoszem by u nas lepsze i szer-

sze pojcia o historyi i jej zadaniu, i pragnienie hi-

storyi lepszej. Nie byy one oczywicie powszech-
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ne, owszem, prdzej wyjtkowe, ale e byy, na to s
lady wyrane. Ju ten zmys krytyczny, z jakim

Grzegorz z Sanoka wymiewa podania starego Kadub-
ka i prostowa si je stara, jest takim znakiem czasu;

szkoda, zaiste, nieodaowana, e owa historya Warne-
czyka, któr on napisa, zagina. W uniwers3'tecie

czytano i komentowano Kadubka, ale czy komenta-

rze byy jzykowe tylko czy te i historyczne take?
W kadym razie, e Dugosz nie by jedynym, który

rozumia i wiedzia, czem historya byc powinna, dowo-

dzi list wspóczesnego mu Piotra z Bnina, biskupa ku-

jawskiego, który Wiszniewski przytacza (Tom V, str.

13, 14), a w którym tene krytykuje Kadubka i -
da od niego pojcia rzeczy i przymiotów, jakie wanie
posiada Dugosz. Ten za? Niemaa to chluba i po-

ciecha widzie cudzoziemców, przyznajcych, e caa
Europa nie miaa w wieku XV takiego, jak on, liisto-

ryka. Jest to tak pikne, e a si wierzy nie mie;
i kiedy Mickiewicz (w „Kursach Lit. Sów.") porównywa
Dugosza z Commineuszem i przyznaje mu wyszo,
posdza si Mickiewicza o poetyczn przesad, albo

o zudzenie narodowej mioci wasnej. Ale kiedy zda-

nie to samo syszy si od obcych, od historyków z za-

wodu, i to bardzo powanych, a do tego niemieckich,

zwykle nieskor3'ch do przyznawania wyszoci Pola-

kom, wtedy mona ju nabra miaoci i wierzy, e
tak by musi. Porównanie to Dugosza z historykami

zagranicznymi, jego do tych stosunek i rodzaj jego nad
tamtymi wyszoci podaje w gównych zar3^saci Szuj-

ski („Opowiadania i Roztrzsania — Stanowisko Dugo-
sza" — str. 350, 351, 355, 356). Z charakterystyki tej

wynika, e, jako pamitnikarze i opowiadacze, history-

cy wspóczeni (i dawniejsi), zwaszcza francuscy, maj
wicej od niego talentu i wdziku; ale e, jako histo-

ryk, Dugosz jest gbszym od wszystkich, a najwik-
si tylko, Commineus i Guicciardini, majblizlc i podob-

n warto.
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e w tern przeobraeniu, jakie si odbywao w wie-

ku XV, Dugosz naley wicej do dawnego, anieli do

nowego wiata, to a nadto wiadome. Jego pojcie hi-

storyi i obowizków historyka jest wysze, ni u wszyst-

kich redniowiecznych kronikarzy w Europie, ale poj-
cie ycia, czowieka, wiata, jest cae przejte i wy-

ksztacone tym redniowiecznym ideaem religijnej je-

dnoci, posuszestwa dla Kocioa, zalenoci czowie-

ka od Boga i jego przed Bogiem odpowiedzialnoci,

wyszoci wzgldów moralnych nad praktyczne i uty-

litarne, jakich si u historyków modszych, u Macchia-

vella, nie znajdzie. Czowiek ze szkoy Zbigniewa Ole-

nickiego, przez niego wyksztacony i ustalony w swo-

ich wyobraeniach i przekonaniach, nie móg bye in-

nym i myle inaczej. e jest takim, to na history-

ków póniejszych wkada obowizek, eby to jego sta-

nowisko mieli zawsze na uwadze, eby nie byli jedno-

stronnymi gdzie on jednostronnym jest, eby podania je-

go uzupeniali gdzie tego potrzeba; jemu wartoci to

nie ujmuje, a powagi dodaje.

Ale tego ducha si trzymajc, nie by Dugosz ani

lepym ani obojtnym na stan i postp nauki, i histo-

ryi w szczególnoci: a znajomo i zamiowanie staro-

ytnoci mia tak, jak modsi od niego humanici. Je-

eli lepiej i gbiej od nich rozumia potrzeb zbiera-

nia i badania róde, jeeli je usilniej i sumienniej po-

znawa, cho z nich nie zawsze trafne konkluzye wy-

ciga, i cho z drugiej strony podziaem, ukadem swe-

go dziea przypomina kronikarzy redniowiecznych, to

na rzymskich niemniej si ksztaci, i chcia pisa jak

oni, Liwiusza sobie za wzór obierajc, w czem niewt-

pliwie nie obeszo si bez wpywu Olenickiego, zapa-

lonego wielbiciela starego historyka. Zmiana, jaka si

odbywaa podówczas w historyografii europejskiej,

a we Woszech pocza si w XIII jeszcze i XIV wie-

ku, udzielia si Francuzom i Niemcom w XV, dotkn-

a i jego take.
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Rozum e jest wielki i powaga charakteru, zby-

tecznie mówi. Ale co z dziea wychodzi jasno, jak

stonce i imponuje, to instynkt poczucia politycznego

interesu Polski i wielka interesu tego znajomo. Na-

mitnoci, narodowej nienawici lub osobistego uprze-

dzenia, pomimo wyranej niechci do niektórych osób

lub de, nie zna; owszem sprawiedliwo jest wszel-

ka i wielka. Jedynem uczuciem, które Dugosza opano-

wao, które jest silniejsze od niego, jest przywizanie

i uwielbienie dla kardynaa Zbigniewa. To widocznie

byo miejsce wite i nietykalne jego serca: tego je-

dnego podziwia, kocha, a nie sdzi. O innych, czy ich

kocha czy nie, czy z nimi zasadami i przekonaniami

poczony lub rozdzielony, ma zawsze sd powany, ra-

czej surowy, i mówi o nich to, co ma za prawd, otwar-

cie, bez ogródki, sine acceptione personarum, choby to

by sam król, (a raczej, bo to u niego jeszcze nie by-

oby dowodem) choby to by sam Papie. I tak -a-

mo to, co ma za prawd, mówi o narodzie polskim i do

niego, I tu strona najpowani^^jsza moe, najpikniej-

sza jego natury i jego patryotyzmu. Prawdziw tnoe
byc mio kada, ale zawsze ta najlepsza, przyja-

cielska, maeska, rodzicielska, czy mio ojczyzny

i rodaków, która si nie zalepia, ale kochajc sdzi,

sdzc chce podnie, a dlatego wanie, e kocha i bar-

dzo, chce, eby to. co kocha, byo jak najlepszem,

pragnie kochajc, módz czci i podziwia, eby módz ko-

cha tem wicej.

Patryotyzm Dugosza, surowy i smutny, jest lej

natury, tego rodzaju, co patryotyzm Skargi, a domys
moe nie bdzie zupenie marnym, e natura ludzi mu-
siaa byc podobn: w wieckim i historycznym tonie

Dugosza daje si nieraz rozpozna myl podobna i po-

dobne uczucie, jakie o wiek póniej odezwie si w ka-

znodziejskim, bagalnym, gronym i proroczym tonie

Skargi. A jak tamten by suchanym, ale nie usuchanym,
tak ten by czytanym, uywanym, okradanym nawet^

S. Tarnowski. ,,Lite:atura." T. I. 4
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ale nie lubionym, ani uznanym gono tak, jak mu si

naleao.
Historycy zarzucaj Dugoszowi z wanych rze-

czy dwie. Jedna jest ta, e bez braku przyjmuje ró-

da i na nich si bez krytyki opiera; druga, e jest

tendencyjny, e pisze wiadomie i umyhiie na chwa
swojej ojczyzny i dlatego wiele przemilcza lub pomija,

przez niejedno przelizga si lekko, czasem wprost na-

ciga albo przekrca. Ale to o nim powiedziawszy, ci.

którzy poddali go ledztwu najgrmitowniejszemu i naj-

bardziej bezstronnemu, dodaj zaraz •), e te wady
wspólne s caemu dziejopisarstwu jego wieku, a Du-
gosz jest poród niego zjawiskiem zupenie wyjtko-
wem. aden nie dorówna mu gorliwoci w zbierania

i spoytkow^ahiu róde, i dugo jeszcze aden z pó-
niejszych. Metod i zaletami konstrukcyi przewysza
Bonfiniusa, a nawet Eneasza Sylwiusza. Wspóczesna
historyografia niemiecka stoi daleko za nim pod wzgl-

dem tak metod}" jak i formy. Francuskie i woskie
dziejopisarstwo pamitnikowe z koca XV i pocztków
XVI wieku, Commineus, Guicciardini, Macchiavelli, prze-

wysza Dugosza i sztuk opowiadania i subteln prze-

nikliwoci. Ale Dugosza jednostronno lub tenden-

cya, z tamtemi porównana, wyda si jeszcze gobi
niewinnoci. Jeeli wreszcie rozway si w caoci
ogrom dziea Dugosza, to „napróno w caej literatu-

rze XV wieku szukaoby si pomnika, któryby móg
godnie stan obok niego. aden naród nie doczeka
si wówczas swojej historyi na t miar, co dzieje Du-
gosza."

Gdzie znalaz si taki historyk, gdzie historyk

wszystkie sprawy swego narodu nie tylko uszykowa
i spisa, ale je z ducha tego narodu pisa, a ze stano-

') Dobrzyski i Smolka: Dugosz. Jego ycie i stanotcisko

w pimiennictwie. Kraków, 1893.
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wiska jego potrzeb, jego korzyci, jego zasug lub b-
dów sdzi, tam ju jest dziejopisarstwo narodowe.

I tam, cio ten liistoryk pisa w obcym jzyku, mo-
na mówi o zacztej ju narodowej literaturze.

Dzieo znakomite jest, nauka stoi wietnie, a uni-

wersytet kwitnie, w zamonych miastach powstaj, bu-

dowle i szaclietne, i oznaczone osobnem pitnem ,,Ja-

gielloskiego stylu." Z drzewa rzebi si otarz Ma-
ryackiego kocioa, a z marmuru grobowiec Kazimie-

rza Jagielloczyka; owiata i cywilizacya rozwija si
w Polsce tale piknie, e serce ronie z podziwu i chlu-

by. Rosoby 1 z radoci, gdyby nie póniejsze smutki.

Ale wród tego ogólnego wzrostu i rozkwitu jak wy-
glda, jak si rozwija, jakim jest polski jzyk?

Z tych zabytków, jakie po nim zostay, czy daw-
niej znanych, czy wieo odkrywanych, a umiejtnie ba-

danych '), odnosi si wraenie, e i on take by ju bar-

dzo rozwinity, do pimiennego uytku zdatny. Te uam-
ki kaza lub pieni, te przekady kocielnych modlitw,

a choby tylko sam najwikszy z tych pomników, „Bi-

blia królowej Zofii," to wszystko wiadczy, e ówcze-

sny jzyk polski, to nie byo pierwotne ubogie narz-
dzie do koniecznego porozumiewania si ludzi midzy
sob, ale e si uyciem, w kociele gównie, ale i w roz-

mowie ludzi wyksztaconych, ju wyksztaci i rozsze-

rzy. Czy jest sabszy i jednostajniejszy od wspócze-
snego francuskiego lub niemieckiego, nie mamy prawa
sdzi; widzimy tylko, e jest nietylko zasobny, ale bo-

gaty w wyraenia, ma zupenie wystarczajc obfito
sów; ma zwroty przyrodzone zapewne, instynktowe,

ale jdrne, wasne, liczne, a czsto tak doskonae,

e al tylko, czemu wyszy z uycia. Ma formy gra-

matyczne wyrobione, ustalone, a moe liczniejsze i roz-

') Briickner, Malinowski, Nehring, Ktrzyski, Maecki,
Wisocki, Przyborowski, Bruchnalski i t. ci.
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maitsze od naszych dzisiejszych. Jest te po czterech

lub bhzko piciu wiekach zupenie zrozumiay; a dziw-

ne, jak mao przestarzay. S wyraenia zaniedbane

i zapomniane, s inne, które zmieniy swoje znaczenie,

s, zwroty, które wyszy z uycia: ale ogóem wziw-
szy, wnosi si z tych zabytków, e kady Polak dzi
yjcy, mógby rozmawia z Dugoszem i Zbigniewem,

z Jadwig nawet, a moe i z Kazimierzem (jeeli tekst

Kaza Gnienieskich siga istotnie XIV wielui), jak

ze swoimi wspóczesnymi. Zwaywszy za postp ogrom-
ny, jaki ten jzyk zrobi w wieku XVI, a póniej

w XIX, dochodzi si do wniosku, e ta blizkoc jzy-
ka dawnego z dzisiejszym, to nie jest skutek zastoju

i skrzepnicia w raz nabytych formach. On nie sta-

n, nie zatrzyma si na miejscu, nie skamienia w dal-

szych swoich latach, tylko w tych w^czesnych on ju
by bardzo dobry. Kiedy go widzimy w druku, on na

pierwszy rzut oka wydaje nam si dziwacznym i do

dzi nam znanego mao podobnym. Ale spróbujmy

oczyci go z ówczesnej ortografii nieustalonej, a istot-

nie dziwnej, spróbujmy sowa te same napisa tak, jak

je dzi piszemy, a przekonamy si, e i brzmienia i for-

my s te same, bardzo rzadko i bardzo mao zmienio-

ne. Porównajmy jzyk tych zabytków XV wievu,

z tym jzykiem, jakim pisze Rey naprzykad, czy ró-

nica okae si du i znaczn? Wnosimy z tego, e
jeeli nasi Polacy av wdeku XV nie pisali we wasnym
jzyku nic, prócz tego, co byo koniecznie potrzebnem

w Kociele albo w praktycznej czynnoci sdowej lub

innej, to nie z winy jzyka. Jzyk ten by do pi-

miennego uytku ju dostatecznie przydatny i s\)0-

sobny, jak wiadcz, naprzykad, Pciniu^niki Jancsaru, je-

eli w XV wieku na polski jzyk przeoone; e go tak

nie uywano, to powodem musiaa by panujca wród
ludzi owieconych acina, a wród ogóu mniej wy-

ksztaconych stopie wyksztacenia jeszcze za nizki,

jeszcze nie dochodzcy do potrzeby i do pragnienia
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czytania. Jednak w pieniach religijnych znae tu

i owdzie nie tylko uczucie, ale nawet czasem jakie
byski wyobrani, (naprzykad Pie o Matce Bolesnej

z rkopisu witokrzyskiego, Pie o witym Alek-

sym z Bibl. Jagielloskiej). W wieckich czasem zda-

rzy si co naksztat humoru; a w kadym razie nie

jeden rys obyczajowy wcale ciekawy (naprzykad Pie>i

o sacliowaniu si prsy stole, i o csci niewiast z Bibl. Pe-

tersburskiej). S to oznaki, e autorowie tych wier-

szy nie byli zupenie bez talentu, i e gdyby byo si
pisao po polsku wicej i czciej, rozwój literatury

mógby by nastpi wczeniej. Ale zabytki te, bar-

dzo ciekawe i nauczajce pod wzgldem historycz-

nym, obyczajowym, i jzykowym, nie s ani do licz-

ne ani do znaczce, eby nas uprawniay do wnio-

sków, idcych dalej ni ten, e jzyk by w uywa-
niu, e si wyrabia, i nawet wcale ju dobrze wyro-

bi. Nie wystarczaj na to, by nam dac dokadne wy-

obraenie o rozumie czy talencie ówczesnych (bez-

imiennych) pisarzy lub mówców. Wiemy, naprzykad,

e kazania mówione byy po polsku; ale kaznodzieja

kiedy je spisywa, to w aciskim jzyku, iw tym one do

nas doszy. W polskim tylko urywki. W tym postpie
i rozszerzaniu pieni kocielnej polskiej i polskiego

kaznodziejstwa przypisuje prof. Bruckner wielk, jee-
li nie gówn, zasug zakonowi bernardyskiemu,
w XV wieku bardzo gorliwemu i czynnemu. Jeden
ze witych tego wieku, Wadysaw z Gielniowa, Ber-

nardyn, by, zdaniem tego uczonego badacza i znaw-
cy literatury, autorem wielu pieni pobonych i ka-

znodziej, który wymow swoj tumy pociga i wstrz-
sa. To wszystko byo przygotowaniem do polskiego

pimiennictwa, zdobywao dla niego wiele koniecznych
warunków, ale jeszcze si niem na prawd nie stao.

Tak koczy si wiek, a na swoim schyku mia
ju zoone w sobie zarody tych walk, pierwiastki

tych spraw, które rozwinite i dojrzae miay si sta
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history wieku nastpnego. Turek by w Konstanty-
nopolu i z niego zagraa clirzecijaskiej Europie.

Wyniesiona przez greckich uczonyci znajomo i cze
staroytnyci szerzya si szybko i wzmagaa si co-

raz wikszym zapaem. Druk roznosi ju ksiki. Pod
nastpcami Piusa II stacza si Rzym coraz gbiej
w zewieczczenie i zepsucie. Gotowe byo ju to. co

miao sprawie przemian podstawnycli poj, i to,

co miao uatwi rol Lutra, rozszerzy bunt prze-

ciw Kocioowi. Maurów nie byo ju w Hiszpanii,

Kolumb odkrywa Ameryk, a Hiszpania jak Amery-
ka miaa przej w dom Habsburski z córk Arago-
skiego Ferdynanda. Król francuski wyprawia si po
raz pierwszy za Alpy na podbicie Woch. Fundamen-
ty póniejszej monarchii ju byy zaoone przez Lu-
dwika XI, przez Ferdynanda, przez Henryka VII.

Wspózawodnictwo Francyi i domu austryackiego, nie-

bezpieczestwo tureckie, humanistyczna owiata, ele-

menty kocielnego odszczepiestwa, czyli to wszystko,

co stao si treci i dusz dziejów XVr wieku, byo
ju, niewidzialne jeszcze, ale wzbierajce i dojrze-

wajce.
Tak samo i w Polsce koniec wieku XV ma ju

w sobie te pierwiastki, z których skada si wiek XVL
Kazimierz potrafi zama potg duchowiestwa i se-

natu, nie potrafi ugruntowa swojej wadzy; z buko-

wisk klsk Olbrachta upady nadzieje i warunki

skupienia tej wadzy w rku króla, wytworzenia w Pol-

sce nowoczesnego pastwa. Jagielloska potga, opar-

ta na trzech tronach, polskim, czeskim i wgierskim^
zostaa nietrwaem zjawiskiem, czci bo królowie

nie byli równi swemu zadaniu, czci bo dom Habs-

burski by bogatszy w siy i rodki, a swobodniejszy

Av swojem dziaaniu, czci bo niebezpieczestwo Li-

twy zmuszao gówn uwag zwróci na obron wschod-

nich i pónocnych granic. Wielki knia moskiewski,

wyzwolony ju z pod Tatarów, móg miao i statecz-
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nie wpych:ic si w Litw Tatarzy przez nieosiade.

niestrzeone stepy mogli si wdziera w Polsk. Ju
polityka pastwa, ju wszelka zmiana praw, ju wszel-

ka wojenna wyprawa zawisa jest od zgody szlachty

na sejmikach, a niebawem na sejmie; ju prawo po-

siadania ziemi i prawo piastowania urzdów jest przy-

wilejem jednego stanu w narodzie. Zarody póniej-

szego republikanizmu szlacheckiego, póniejszej bez-

wadnoci pastwa, s gotowe, a w nich powody zwi-

chnicia spoecznej równowagi i zmarnowania poli-

tycznej siy, jak Polska w sobie mie moga. Od
poowy XV wieku, od Zbigniewa Olenickiego gów-
nie, pocz si, a przez zagraniczne podróe i nauki

Polaków rozszerzy si, ten powolny, ale stanowczy

przeom w wyobraeniach, który ludziom dawniejszym,

jak Zbigniew, zdawa si obiecywa wspaniae zjedno-

czenie chrzecijaskiego ducha i wiar}^ z mdroci sta-

roytnych filozofów i form staroytnych pisarzy, ale

który u póniejszych, w wieku XVL mia si objawi
jako zwtpienie w prawdy religijne, w Kociele prze-

chowane, lub jako nienawi Kocioa. Dwa te pr-
dy, niewiadome jeszcze swoich skutków ani swego

kresu, cieraj si ju z sob i na dworze, i w uni-

wersytecie, i w wyszem duchowiestwie, i wród
uczcej si lub iwieo wyuczonej modziey. Waci-
wy przedmiot walki, jej waciwy cel, jej natura, obja-

wi si dopiero póniej; ale jej pierwiastki ju s, cho
niewidoczne i moe sobie samym nieznane. Pastwo
Rosyjskie, Turek i wzrost domu austryackiego, czyli

to, co stanowi o zagranicznem pooeniu Polski; parla-

mentaryzm szlachecki, czyli to, co stanowi o jej sta-

nie wewntrznym; wreszcie owiata humanistyczna,
czyli to, co stanowi o jej religijnych i politycznych

pojciach, o kierunku jej cywilizacyi w wieku XVI,
to wszystko jest ju znacznie przygotowane, kiedy si
ten wiek zaczyna.





ROZDZIA II.

(1500-1548).

I. Skromn}^ pocztek XVI wieku. Zaborowski. Miechowita. De-

cyusz. Poeci: Pawe z Krosna. Jan z Wilicy. Krzycki. Danty-

szek. Zmiany w pooeniu Polski i w jej owiacie. Nieznaczne

przygotowania pis'miennictwa w polskim jzyku. Druki. Prze-

kady i icli wybór. Jzyk. Stan wewntrzny midzy rokiem

1530 a 1540. Jego odbicie w literaturze. Janicki. II. Wartos'

i cecha dotychczasowej literatury. Pierwszy wystp pisarzy

znaliomitych. Rey, Orzechowski, Modrzewski. Pierwsze pisma

kadego. Ich znaczenie i znamiona. Postp nowoci religijnych.

Orzechowski w sporze z Biskupem. mierd Zygmunta Starego.





I.

Skromny pocztek XVJ wieku. Zaborowski. Miechowita. De-

cyusz. Poeci. Pawe z Krosna. Jan z Wilicy. Krzycki. Danty-

szek. Zmiany w pooeniu Polski i w jej owiacie. Nieznaczne

przyg^otowanie pimiennictwa av polskim jzyku. Druki. Prze-

kady i ich wybór. Jzyk. Stan wewntrzny midzy rokiem

1530 a 1540. Jego odbicie w literaturze. Janicki.

Zacz si wiek ten skromnie, niepokanie. Wpraw-
dzie okoo pierwszego jego roku otwiera si w Kra-

kowie pierwsza drukarnia (Haller) — przedtem zjawia-

y si, ale nie trway — a w zagranicznych drukar-

niach ukazuj si nierzadko traktaty uczonych pol-

skich (Mikoaja z Bonia, Mateusza z Krakowa, Jakó-

ba z Paradya, Marcina Polaka): dowód, e ci uczeni

polscy byli powaani i czytani daleko za granicami

swego kraju. Tu na miejscu znad prasy maj coraz

wicej do roboty, skoro okoo roku 1510 mno si
drukarnie, a obok Hallera zjawia si Ungler, nieba-

wem Yietor i inni. Wydaj ksiki kocielne i nau-

kowe, wydaj prognostyki, kalendarze, panegiryki, i na-

wet autorów staroytnych. Ale jeeli wnosi ztd mo-
na, e wzmagaa si potrzeba czytania, to nie zna
przecie, eby ta wielka dwignia pimiennictwa i ov/ia-

ty, jak by druk, odrazu wydawaa swoje skutki. S
ludzie piszcy, ale to, co pisz, nie pozwala mówi,
jakoby literatura sza naprzód. Kronika, czy traktat
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O jakiej politycznej kwestyi, pojciem i form naler
jeszcze do przeszego XV wieku, rozumem i talentem

zostaje daleko w tyle za Dugoszem lub Ostrorogiem.

Zjawiaj si poeci i aciskie wiersze w liczbie wik-
szej, ni przedtem, a niezadugo znajd si wród nich

jeeli nie talenty, to osobistoci wybitne i ciekawe: ale

w pierwszych latach wieku jest ta poezya tylko do
nieudolnem naladownictwem panujcej w Europie

mody, a znaczenie i zasug ma cliyba przez to jedy-

nie, e przygotowuje i zapowiada, po czci ksztaci,

pisarzy ju cokolwiek wysz3xh.
Jako pomnik czasu, naprzykad, ciekawy jest Sta-

nisawa Zaborowskiego Traktat de Satiira Jurium et bo-

norum regis et de reformutione Begni ac ejiis Reijmblicae re-

giniine. Pisane w pierwszych latach XVI wieku (dru-

kowane 1507), odbija w literaturze t ciwil wan,
kiedy król Aleksander rozdawnictwem dóbr koronnych
marnotrawi skarb; zapowiada póniejsze dugie i go-
ne egzekucyjne spory, kiedy dowodzi nieprawnoci
tych nada i domaga si ich zwrotu. Zaleca si wi-

docznem i szlachetnem uczuciem mioci ojczyzny i jej

niebezpieczestwa od Turków, Tatarów i innych ssia-

dów; ma t zasug, e woa o gotow obron, o woj-

sko i o skarb zaopatrzony. Ale te myli i uczucia do-

bre wyraaj si w ciasnej i cikiej przestarzaej for-

mie scholastycznej. Ten wiey powiew, ten tzerszy

pogld na wiat, jakim tchnie Ostroróg, a niezaprze-

czenie i Dugosz, zdaje si, e usta i znikn. Autor

musia mie i rozum i szlachetn wol, ale stopie je-

go owiaty zdaje si by niszym, zakres jego myli
cianiejszym, ni by u tamtych. Podobnej rónicy
dostrzega si i na historykach. Miechowita (1456 —
1523) lekarz, astrolog, historyk, poniekd i geograf (r7(?

duohns Sannatiis), mia wielk saw u wspóczesnych
i jeszcze u póniejszych; jest jedn3-m z najzasue-
szych i najszlachetniejszych midzy wspóczesnymi
uczonymi, ale jego Chronica Polonorum, wydana w ro-
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ku 1519, pisana oczywicie dugiemi moe laty przed

Ayydaniera, jest skróceniem Dugosza, i to niezbyt do-

brze wykonanem, po rok 1480, suchem zapisaniem wa-
niejszych zdarze odtd do roku 1506. Decyusz, któ-

ry patrza na cae niemal panowanie Zygmunta Sta-

rego (t 1545), i pióro swoje powica chwale króla

i jego domu, nie jest mniej, raczej wicej od tamtego

i powierzchowny i suchy. Pawe z Krosna, w roku

1499 ju bakaarz uniwersytetu Gryfijslviego, w 1507

magister krakowskiego, za dwoma nawrotami jego pro-

fesor, wykadajcy autorów staroytnycli, zmary 1517,

jest pierwszym co do czasu w szeregu zjawiajcych

sie poetów aciskich, nauczycielem tych modszych,
którzy pisz z nim równoczenie, a czsto z tych sa-

mych okazyj, na te same tematy czy zdarzenia. Ale

pierwszy co do czasu, co do zdohioci jest sabym.
Jest tych wierszy do duo, a znawcy przyznaj im

biego w acinie, znajomo obszern poetów staro-

ytnycli, nawet pewn zrczno i wpraw w rytmie.

Ale pod temi zewntrznemi technicznemi zaletami, nie

mona dopatrzy si ani ywszego uczucia, ani bystrzej-

szej myli, ani wreszcie wasnego pomysu, czy to w jego

wierszach religijnych na cze w. Stanisawa i w. Wa-
dysawa, czy w ijch wieckich, litóre pisze do swoicli

wgierskich przyjació i protektorów (Perenyi, Turzo,

Batliory), czy to wreszcie w iistoryczno-panegirycz-

nych, pisanych na zalubiny króla Zygmunta z Bar-

bar Zapolska, na jego moskiewskie zwycistwo, i na

zapowiedziane oenienie z Bon. Jego ucze, Jan z Wi-

licy, zmary modo, zdaje si rycho po roku 1516,

mia mielsz od swego mistrza ambic3^, skoro si

zrywa na poemat bohaterski (BeJJum PrutJiemmi), i na-

ladujcy Yirgiliusza, jak zapewne mniema. Ale jako

pisarz aciski, niszy jest, zdaniem znawców, od swe-

go nauczyciela, a talentem jeeli mu dorównywa, lub

nawtt go przewysza, to jeszcze nie znaczy jakoby

wznosi si ponad zwyk naladowiiicz mierno.
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Zaczynaj przecie i na tem polu, z natury rzeczy
doe jao^Yem, zjawia si jeeli nie wielkie talenty,

to przynajmniej ciekawe typy i ciekawe wiersze: lu-

dzie o wasnej i charakterystycznej fizyognomii, zaj-

mujcy przytem jako wiadectwa swego czasu. W ro-

ku 1509 wychodzi w druku pierwszy wiersz Andrzeja

Krzyckiego.

Rozumny czowiek, gitki dworak, duchowii}^ wiec-
kiego i wiatowego usposobienia, zamiowany w poe-

zyi staroytnych i naladujcy ich z zapaem, a nie-

zupenie bez zrcznoci i skutku, bardzo dbay o swo-

je wyniesienie i stanowisko, a uwaajcy i swój stan

duchowny i swoj poezy jako dzielny ku temu ro-

dek, w obyczajach prawdopodobnie, a w pismach z pe-

wnoci zbyt wolny (zwaszcza na ksidza), Krzycki

nosi na sobie wszystkie znamiona tego humanisty

i dworskiego poety, który wprawnem i ozdobnem pió-

rem, gitkim charakterem i podchlebstwem, umie si
stad potrzebnym i podanym na wszystkich ówczes-

nych europejskich dworach, dochodzi nieraz do znacz-

nego stanowiska w Kociele lub w pastwie, uywany
bywa do rónych spraw i czynnoci, a czasem przez

rozum i prawdziw zdolno, umie si stad nawet po-

ytecznym. Krzycki zdoby sobie i saw jako poeta,

skoro wychwala go nawet wielki Erazm, i saw zdol-

nego czowieka, skoro doszed do najwyszej w Ko-
ciele polskim i w pastwie godnoci prymasa. Sto-

sunki pokrewiestwa, znaczenie rodziny, mogy oczy-

wicie wiele mu w tem' dopomódz: ale pomagaa tak-

e ta zdolno pisarska, ta znajomo staroytnych, ta

poezya, któr posugiwa si zrcznie, eby z jednego

szczebla na drugi coraz wyej wychodzi.
Uczony humanista XV i XVI-go wieku ma m' ca-

ej Europie dwa typy, raczej dwa stopnie, dwa rodza-

je. Jeden jest wielki rodzaj uczonych prawdziwych
i na wielkie rozmiary, restauratorów klasycyzmu, jak

dawni towarzysza Magnificusa we Florencji, jak pó-
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niej Miiretus i Erazm; drugi rodzaj, ludzi wyksztaco-
nych, zamiowanych w literaturze klasycznej, w których

to zamiowanie budzi ch do naladowania: z mniejsz,

nauk, lub mniejsz zdolnoci, ci mniej, ni tamci, od

siebie daj. Ambicya ich jest zaspokojona, jeeli na-

pisz Oracy na wzór Cicerona, albo zo wiersz a-
ciski — i to sztuka, i to budzi podziwienie, jedna

saw u wspóczesnych, i tym kosztem taszym ucho-

dzi si za ma uczonego, za humanist — jedni two-

rz i uprawiaj nauk naprawd, drudzy sami dla sie-

bie w niej smakuj, ale s jej mniej potrzebni i przy-

datni. Jednak, e ch zbiera do popisania si ze swo-

j nauk, e wstyd by zupenie bezpodnym, kiedy
si z uczonymi przestaje i na ich saw patrzy z nieja-

k zazdroci, wic próbuje si jakich rzeczy mniej-

szych, pisze si jaki traktacik, jaki wierszyk, na któ-

rego mocy dostaje si prawo obj^watelstwa w republi-

ce uczonych.

Kto wie, czy nie tym powodom przypisa trzeba

poezye Krzyckiego. Czowiek od modoci wiczony
w naukach, z acin naturalnie zupenie oswojony,
zdolny i rozumny zapewne, skoro uywany kilkakrot-

nie do poselstw zagranicznych, widzia zapa, z jakim
czytano i naladowano literatur staroytn, sam w niej

zasmakowa, i naturalnie móg zapragn sawy po-

dobnej dla siebie; a bya ona do zyskania tem a-
twiejsz, e ani on sam od siebie, ani nikt od niego

nie da niczego wicej, prócz zbudowania wiersza.

Wiersz aciski, z jak tak miar, przypominajcy ryt-

mem lub jakim zwrotem którego z poetów rzymskich,

to by szczyt zadania; kto go dopi, omne tulii punctum.

Pierwszy znany nam wiersz Krzyckiego (1509)

sawi zwycistwo króla Zygmunta pod Orsz, drugi

(1512) powicony jest jego oenieniu z Barbar Za-

polska. Pobudzao ono do natchnienia wszystkich na-

szych ówczesnych poetów. Starszy Pawe z Krosna
pisze jedno Epithalamium, pisze drugie mody Danty-
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szek, a trzecie Krzycki. Wszystkie s zbiorem nalado-
wanych ogólników tylko; ale Krzyckiemu znad ta poe-

zya posuya najlepiej, skoro zosta kanclerzem (se-

kretarzem) modej królowej. Jako taki, kiedy król

w roku 1514 poszed na wojn moskiewsk, pisze poeta

elegi, niby list do niego od utsknionej maonki, na
wzór heroid Owidyusza, i wzbudza wielkie dla si o bi

podziwienie. Memniej wierszami na drugie orszaskie
zwycistwo, na cze w. Kazimierza, na mier wresz-

cie modo zmarej królowej. Przypuszczenie jest bliz-

kie, e te mniejsze wiersze, erotyczne i satyryczne,

(te ostatnie zwaszcza), w których Krzycki wicej oka-

zywa talentu, ni w powanych, musiay w znacznej

czci powstawa w tych latach, kiedy autor (urodzo-

ny 1482) by jeszcze mody i jeszcze nie wywicony
na kapana (1519). Po mierci królowej, sekretarz kr()-

la, uywany przy poselstwach zagranicznych, nie za-

niedbuje sub}^ Muz, a zawsze w tych dworskich i prak-

t3'cznych celach. On, który tak niedawno opakiwa
zgon Barbary Zapolskiej, stroi teraz swoj lutni na
powitanie królowej Bony, a w Eithalaminm^ na jej

cze napisane, kadzie bez wahania i wstydu kilka

wierszy, które ju suj-^ly nieboszczce Barbarze w Epi-

thnlamiiim z roku 1512. W zoliwym epigramie najt-
szy, nieraz dowcipu}- i city, w wierszyku rozpustnym

otwarty i rubaszny w sposób dla dzisiejszego czytel-

nika nieprzyjemny, wj^daje si Krzycki na pierAvszy

rzut oka pospolitym tylko, cho sprytnym dworakiem,
który o sobie tylko myli i o swoje dobro jedynie si
stara. Wraenie to utwierdza si, kied}- si widzi, jak

on wedug swojej potrzeby tym samym ludziom pod-

clilebia, a szczypie ich, wymiewa, lub surowem so-

wem pitnuje, kiedy mu nie zrobili tego, czego prag-

n. Tak byo z królow Bon naprzykad, kiedy go

omino spodziewane biskupstwo poznaskie; tak

z Krzysztofem Szydowieckim. Jednak sd bezwzgld-
nie surow}^ nie byby sprawiedliwym. To nie jest
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czowiek z charakterem, ale nie jest czowiek bez do-

bryci uczu. Ambicya, dbao o karyer, lekkie oby-

czaje, to wszystko w nim jest: ale jest obok tego

i wiara, i gorliwo o Koció, i troska o ojczyzn.

Pobono w jego wierszach zdaje si byc szczer.

Obawa na widok poczynajcej si Reforrnacyi, prze-

widywanie jej nastpstw, wskazuje i umys gbsz\^
i przywizanie do wiar}^- a niebezpieczestwa ojczy-

zny, wewntrzne zawikania i zewntrzni nieprzyjacie-

le, konszachty cesarza z carem, Brandeburczyk, Tu-

rek, przejmuj go tym strachem o przyszo, który

bdzie si odzywa przez cay cig XVI wieku, a u nie-

go odzywa si po raz pierwszy, i tak wczenie! (w ro-

ku ju 1522— Beligionis et Ecipublicae ttaerimonia).

Wspóczesny Krzyckiemu, jak on ksidz i biskup,

jak on dyplomata i literat, Dantyszek, jak on pisze

wiersz na lub Barbary Zapolskiej w roku 1512, a na

moskiewskie zwycistwa w 1514, i jak on obraca si
w tern samem kole przedmiotów olcolicznociowych i hi-

storycznych, wierszy pobonych i wierszy erotycz-

nych. W tych ostatnich mniej od Krzyckiego mia-
y i gruby, a wicej moe uczuciowy, w epigramie

mniej zoliwy i city, cho dowcipu nie pozbawiony,

Dantyszek take musia mie u wspóczesnych saw
niema, skoro od cesarza Maks3aniliana dosta wie-

niec laurowy, a od Karola V szlachectwo. Czy celem

tych grzecznoci by poeta, czy pose polskiego króla,

ju nie dojdziemy. Dzisiejsi znawcy i krytycy przy-

znaj mu mniej biegoci w acinie i mniej cech wy-
bitnych i wasnych, ni Krzyckiemu. Pod wzgldem
dobrego i ywego uczucia jednak nie zdaje nam si,

eby tamtemu ustpowa: raczej e go przewysza.
Kiedy tak ci aciscy poeci jedni schodz z po-

la, drudzy wstpuj w swój zawód, a z dodatkiem tyl-

ko paru kronikarzy sami stoj na scenie naszej lite-

ratury, zmienia si tymczasem wiat i zmienia si Pol-

ska. W Rzymie to Juliusz II i Leon X, we Francyi

St. Tarnowsli. „Literatura." T. I. 5
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Franciszek I, w Hiszpanii po Ferdynandzie mody Ka-
rol I, a niebawem i w Niemczech po Maksymilianie

Karol V. Ameryka odkryta, w lad za Kolumbem py-
nie za morza Cortez i Pizarro, podbija Meksyk i Pe-

rn. Ju prasy puciy w obieg wiele ksig, penych
staroytnej mdroci i nowoczesnej sceptycznej myli;
ju ludzie czytaj i Macchiavela i Aretina. Ju z pod

ziemi wyszed Laokoon i Belwederski Apollo; ju Mi-

cha Anio zamalowa sklepienie Sykstyskiej kapli-

cy, a Rafael stanc delia Segnafuia. Rozbiera si ju
stara Bazylika w. Piotra, a Bramante dwiga now.
W tym potnym akordzie umysowych i zmyso-
wych rozkoszy odzywa si ton zowrogi: to Luter

przybija swoje tezy do drzwi wittemberskiego kocio-
a. wiat geograficzny podwoi si odkryciem Ame-
ryki. wiat myli i wiedzy rozszerzy si bardziej, ale

i rozdar si wewntrz. Zaczynaj si wieki, poczte
w Odrodzeniu i Reformacyi, wcielone w pastwo
wszechwadne, jako w najwysz zasad i najwysze
prawo, a skutkiem tego koczce si w politycz-

nej i spoecznej rewolucyi, w moralnej i umysowej
anarchii.

W tej pocztej nowej epoce zacza si i nowa Pol-

ska. Znikaj jej redniowieczne pierwiastki, stosunki,

znamiona; wystpuj inne, te, które nosiy w sobie za-

ród jej przyszych losów, na trzy wieki. Monarchicz-

ne plany czy ideay, o których marzy Kazimierz i Jan
Olbracht, stanowczo udaremnione. Pastwem takiem
jak Francya lub Hiszpania, choby nawet pastwem
konstytucyjnem jak Anglia, ju Polska si nie stanie.

Formuje si jako jedyny w swoim rodzaju organizm,

jako szlachecka demokracya, a im dalej w lata, im
silniej dziaaj wpywy wieku, tem bardziej wyrabia
si w niej ta wiadomo i mio, raczej ta illuzya,

demokratycznej szlacheckiej równoci i republika-
skiej wolnoci. Illuzya: bo ta równo dawaa si za-

wsze — i jak zawsze — wodzi na pasku i wywodzi
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W pole przez zrcznych agitatorów; a mniemana wol-

no wioda do swawoli, do rozprzenia, do negacyi

pastwa. Król Zygmunt poczyna roztropnie. Zaopa-

trzenie skarbu i organizacya staego wojska, to jego

pierwsze myli przewodnie. Czy on by zbyt powolny,

czy senatorowie zbyt zazdroni i samolubni, czy po-

sowie nie do wiadomi swego celu i obowijzku, nie

tu miejsce roztrzsa. Do, e zbawienne reformy nie

weszy w ycie, pierwszy raz w roku 1514, a póniej

nie jeden raz jeszcze. Sia za wojskowa, i jej waru-

nek, sia pienina, potrzebniejsze s, ni kiedykol-

wiek. Z Turkiem wprawdzie pokój; o odwecie za bu-

kowisk klsk niema co myle, trzeba si go wy-

rzec. Ale na tronie w Moskwie zasiada w. ksi Wa-
syl, w Wiedniu Maksymilian, i oba zmawiaj si
na Polsk, a w brandeburskim siostrzecu znajd
zawsze gotowego pomocnika. Ta Jagielloska potga,
na. trzech tronach oparta, nie daje spokojnie spa sta-

remu cesarzowi. Musi j zwali. Król wgierski i cze-

ski nie ma do si na to, by si broni na dwie stro-

ny, od Turka i od Niemca. Król polski nie ma do
si na to, by si broni od cesarza, od w. ksicia mo-

skiewskiego i od Krzyaka! Trzeba si ugi; trzeba

si zrzec wielkich marze o potdze domu; trzeba si
z cesarzem uoy w Presburgu, i kosztem dwóch ma-
estw okupi sobie spokój od niego. To pierwsze

zrzeczenie si wielkiego w Europie stanowiska, pierw-

sze okrojenie polskiej polityki, konieczne i nieuniknio-

ne w swoim czasie; ale za niem poszy inne, jedne

z nieszczcia bez winy wasnej, drugie z wasnych
bdów.

Przychodzi Luter. Nauka jego zaczyna przesi-

ka do Polski, od Prus, od Gdaska, dostaje si wglyb
z kad niemal drukowan ksik: a staje si sposob-

noci wyborn, pokus nie do przezwycienia, dla

wielkiego mistrza Krzyaków. Napróno król kajlzie

tej nowej wierze zapory w surowych edyktach, na-
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próno Dantyszek grozi Gdaskowi, jak Jonasz Nini

wie {Jonas Propliea)-^ nowa nauka zbyt jest dla natu-

ry ludzkiej pontna, zbyt silnie upozorowana zgorsze-

niami w Kociele, iby si nie szerzy moga.
Poczyna si wic wpyw Reformacyi, wzmaga si

wpyw Odroczeniu. Ten rós bez przerwy, odkd druk

roznosi dziea staroytnych autorów, odkd zagciy
si nauki modych Polaków na uniwersytetach zagra-

nicznych; ale z przybyciem królowej Bony dopiero

otworzya mu si Polska na ocie, i buchn caym
swoim wezbranym prdem. A dotd musia Polak

szuka i uczy si tej nowej owiaty daleko za swoj
granic; teraz ona przychodzi go szuka na miejscu,

u niego w domu, i wnika w niego wszystkiemi pora-

mi dworskiego przykadu, towarzyskiego obyczaju,

mody, smaku, czytania i wyksztacenia. A dotd
ze wszystkich obcych dziaa na Polsk najsilniej s-
siednia C3"wilizacya niemiecka; od tej chwili ta usuwa
si wgb, a miejsce jej zajmuje cywilizacya poudnio-

wa i zachodnia, romaska, woska na wiek cay z gó-

r, francuska po niej.

Dwa gówne czynniki skadowe historyi XVrgo
wieku i jego cywilizacyi, rozam jednolitego chrzeci-

jaskiego spoeczestwa na dwa, i wpyw staroytnych,

s i w Polsce, i przetwarzaj j, jak ca Europ. Ale

oprócz nich jest i trzeci. Jeeli cay wiat ówczesny

jest wyrzucony z równowagi moralnej i umysowej
przez niezmierny przypyw wiadomoci z jednej stro-

ny, a przez zachwianie odwiecznych] poj i wierze
z drugiej, jeeli dalej wewntrzna równowaga kadego
pastwa musiaa si zachwia przez rozterki i walki

religijne, to w Polsce wstrznienie (nie religijne, ale

polityczne i spoeczne) musiao by silniejszem niy.

gdzieindziej, dlatego, e sprawa religijna i ogólna zmia-

na poj, pada na ni w chwili, kiedy sama bya
w stanie nieustalonym, w stanie przejcia, przetwarza-

nia si wewntrznego. Dawny stosunek si i na nim
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oparta równowaga Polski XV wieku, byy zniszczone:

co nowego miao si wyksztaci. Róne pierwiastkid do tego, eby si sta s'rodkiem cikoci i si
dominujc w pastwie, a w tem swojem deniu kie-

rowane i rzdzone s przez te religijne namitnoci
i przez te pojcia tak polityczne jak i filozoficzne, które

panuj nad caym ówczesnym wiatem. Jedni z nas

wcigaj je w siebie i ulegaj im bez namysu, lepo,

czsto w dobrej wierze; inni uywaj ich za rodek
do swojego jakiego politycznego lub osobistego celu.

Przeobraenie polityczne, rozpoczte na schyku XV
wieku, dostarczao samo do materyau do wewntrz-
nycli zapasów i walk na dugo; ale zmieszane z roz-

terk religijn i z mnóstwem poj nowych, olniewa-

jcych, a zazwyczaj le rozwaonych i przetrawio-

nych, stao si chaotycznym fermentem, w^ którym ja-

sna wiadomo i zamiaru i interesu rozkada si
i rozpywa, zamiast si ustala i skupia. We Francyi

i w Niemczech sprawy religijne sprowadzay wojn;
polityczne interesy i namitnoci sprowadzay i wojny,

i nawet spiski z nieprzyjacielem postronnym. U nas

wiek XVI takich nie widzia. Ale we Francyi i w Niem-
czech pastwo wyszo z tych zapasów cao, bo wzbu-
rzenie religijne zastao tam polityczn równowag, sta-

y rodek cikoci. W Polsce ten wanie by '='-a-

chwiany, niepewny, nieustalony. Bez tego dodatkowe-

go wstrznienia byby si moe szczliwie ustali, ale

pod dziaaniem tylu naraz pierwiastków wzburzenia,

nie dziw, e ustali si nie zdoa na prawd, tylko po-

zornie i le.

Do, e trzy pierwiastki naszej historyi i naszej

cywilizacyi XVI wieku, sprawa religijna, humanizm
i proces wewntrznego przeobraenia wystpuj ju
coraz widoczniej midzy rokiem 1520 a 1530. Sprawie

protestantyzmu król Zygmunt, niechccy, nieopatrznie

oddaje najwiksz usug, kiedy mu pozwala zaoy
obóz czy fortec pod swoim bokiem, w Prusach Ksi-
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cych. Najwikszy to bd jego ycia: odstpienie spra-

wy katolickiej przeciw protestantom, i w sprawie pol-

skiej nieostrono, która si z czasem pomcia — wie-

my jak. Powód by uczciwy, poniekd uniewinniaj-

cy: uspokoi si od Brandeburczyka, eby ca si
zwróci si w inn stron, ratowa od Turka synowca,
i Wgry, porednio i Polsk i chrzecijastwo. Ale wy-
rachowanie zawiodo. Ludwik zgin pod Mohaczem,
a Albreclit zosta jako udzielny i dziedziczny ksi,
poprzednik póniejszych królów pruskich i niemieckich

cesarzy. Ciekawie zachowuje si literatura wobec te-

go faktu. Krzycki, urzdowy obroca, wysila ca sztu-

k swego stylu i dyplomatycznego sprytu, eby w li-

cie do Puleona króla zasoni, wytómaczy, a rzecz

sam wykrtnie za nieszkodliw uda. Zna wobec
oburzenia, wywoanego w Rzymie, w Madrycie, w Wie-

dniu, dwór polski czu potrzeb ratowania swojej spra-

wy i dobrej saw5^
Dantyszek znowu, moe podczas tych poselstw,

jakie sprawowa w interesie Baru i Rossanu, marzy
o wielkiej lidze panów chrzecijaskich, o krucyacie

na Turka, i baga Klemensa VII, eby do niej zagrze-

wa i wezwa. Zapewnia, e gdyby tylko Papie zro-

bi pokój midzy wieckimi panami (may warunek!), to

zjednoczy w swoich rkach nieprzeliczone i niezwycio-
ne wojska przeciw ksiycowi. Ukada nawet plan

kampanii, a co wicej, rozdzia zdobyczy, niedwiedziej

skóry Turka. Naprzód trzeba zaj Bosfor, eby mu
odci odwrót i pomoc z Azyi; wtedy król polski, któ-

ry sam jeden zaczyna z nim nie moe, wypowie mu
pokój i postara si o to, eby zabezpieczy si raz na
zawsze od hordy; cesarz (któremu przedstawia jego

wasne niebezpieczestwo, niebezpieczestwo Wiednia
i Rzeszy Niemieckiej), cesarz na tej wojnie zyskaby
wybrzea i wyspy morza ródziemnego: Tunis i Ma-
roko, tak niewygodne ssiedztwo Woch i Hiszpanii,

Cypr, i Rodus, i Syry. Jest to ciekawe, bo moe
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w tym wierszu odzywa si misya dyplomatyczna poe-

ty ambasadora, i polityka jego króla; a dyplomata mo-

e tszy od poety. Skary si tylko, e wóczy si
z;a tym cesarzem z miejsca na miejsce, z Niemiec do

Madrytu, ztamtd do Bolonii, a nic wskóra nie mo-

e, i w zakoczeniu zaklina jego i Papiea, eby raz

przecie ogosili powszechn wypraw na Turka.

A tymczasem przygotowuje si, zapowiada si,

coraz blisze przyjcie literatury polskiej. Nie wyst-
puje wprawdzie aden pisarz goniejszego imienia: z wy-

jtkiem Wapowskiego, który w tych latach, oczywi-

cie, ju nad kronik swoj pracuje. Od poprzedników

swoich, Miechowity i Decyusza, znacznie wyszy hi-

storyk, geograf, poeta, potrochu nawet astronom, se-

kretarz królewski, a za modu w Rzymie cubicularhis

Juliusza II, którego wielbi jak najwikszego z Papie-

y, Wapowski stara si Dugosza kontrolowa, prosto-

wa, i w ozdobniej szej, ni on, formie dzieje . Polski

opisa. W pismach swoich obyczajny i czysty, w mi-

oci ojczyzny gorcy, w wierze katolickiej gorliwy,

Wapowski jako historyk ma niezaprzeczony talent.

W czasach dawniejszych nieraz trafnie prostuje poda-

nia swoich poprzedników: w nowych i sobie wspó-
czesnych ma znajomo spraw politycznych, ma pew-

n ywo w opowiadaniu, i ma sd rozumny, powa-
ny, a wolny od namitnoci. Póniejsi, którzy z nie-

go korzystali, jak Bielski i Kromer, przeroli go sa-

w i lepiej od niego utrzymali si w naszej pamici,
;ile dziej opisarsk zdolnoci moe go nie przewyszali.

Kopernik z pewnoci w tym ju czasie duma
nad obrotem cia niebieskich i wyrabia swój system.

Ale to nie widoczne jeszcze, nie wiadome, a w lite-

raturze zawsze jeszcze na przedzie Krzycki i Danty-
szek. Krzycki, z latami powaniejszy, moe i poboniej-
szy. Widocznie v/zrost nowych wiar i wieckie niebez-

pieczestwa musiay go trapi, niepokoi, bo coraz

czciej nastpuj po sobie pisma powanej, religijnej.
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i nawet smutnej treci. De afflictione Ecdesiae (1527), T)e

ratione et sncrificio Missae (1528). Oba sawi, a Danty-

szek nawet we francuskim jzyku, obertyskie zwy-

cistwo: czy sam przeoy, czy postara si tylko

o przekad swojej Yictoria Moldatca na La tres grando vi-

ctoire du Roy de Poloine etc. (w Antwerpii i w Par3'ii,

1531). Ale zawsze to jeszcze ta zwyka, powszechna,

konwencyonalna, humanistyczna literatura.

Pod ni jednak przygotowuje si nieznacznie in-

na; wychodz z pod ziemi pierwsze zdziebeka tego

polskiego sowa, którego plon dojrzeje jeszcze nie

prdko, a kiedy wiek przejdzie swoj pierwsz poo-
w. Ukazuj si polskie druki. yicot Chri/sfusa Pava,

ze w. Bonawentury przez Opecia tómaczony, pierw-

szy raz w roku 1618, nastpnie wiele razy. W lad za

nim róne inne ksiki, duchowne i wieckie. Tóma-
czone, nie oryginalne jeszcze, jak Historya Umczenia
Paskiego na pohhie pienie icydana (1515 ? czy to samo
co Zwierciado Umczenia Paskiego z roku 1522 ?), jak

Bosmoicy hróla Salomona z Marclioltem (1521). Zjawiaj
si kalendarze (Szadka 1525), traktaty filozoficzno-mo-

ralne, jak Fortuny i Cnoty Puno (1524). Kady niemal

rok przynosi nowe, i w nowych przedmiotach. O Pra-

wach i Foldroicaniu (1529) ma tre prawnicz. ywoty
witych (w. Anny i w. Aleksego 1529, Istoria

o witym Józefie Patryarsze 1530) tre pobon.
W roku 1531 zjawiaj si po raz pierwszy i odtd
mnoy si bd. lune przekady psalmów, a wresz-

cie w roku 1639. wyjdzie cakowity Zolfarz Wróbla.

Tym tómaczonym modlitwom towarzysz pieni i roz-

mylania, jak Trzycieskiego Potcszednia Spoicied (1532),

jak Tarcza duchoiuna lub Wyprawa Duszy na tamten wi'd

(1533). Ksiki treci wieckiej nie pozostaj w tyle.

Gadki z pisma loieJkiego pJiilosoj)ha Aristotetesa, i Bielskie-

go ywoty Pliihsophów wychodz w roku 1635, a zjawia-

j si nawet ksiki treci naukowej, Falimierza O Zio-

ach i mo-y ich (1634), Jdrzeja z Kobylina O puszczaniu
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lirici (1535), Kosa Algoritlimus to jest nauka liczby

(1538).

Tych którzy obce rzeczy tómacz lub przerabia-

j, religijne jak wieckie, liczba jest do znaczna,

a nazwiska wiadome. Mieszczaskie z maymi wyjt-
kami. (Jan z Koszyczek, Andrzej Glaber z Kobylina,

Walenty Wróbel, Kos, Falimierz). Midzy nimi wy-
mienia prof. Bruckner jako odznaczajcego si Berna-

ta z Lublina, medyka, gorliwego a uszczypliwego prze-

ciwnika katolicyzmu, który oprócz Lelairstw Bokcuid-

csonych, i ulotnych pism religijno-polemicznych, uo-
y pierwszy w Polsce zbiór bajek, ijicot Ezopa Fryga,

znany tylko z pónego przedruku (1578), ale nalecy
do wczeniejszych zabytków poezyi polskiej.

Z mysteryów, które byy, i odgryway si po ko-

cioach lub koo nich, w wiekach rednich, zapewne
ju od wieku XIII, które przetrway do wieku XYI,
nie wyksztaca si dramatyczna ga poezyi. acy
wprawdzie odgrywaj od czasu do czasu (nawet na

dworze) pedantyczne i moraizujce dramaty (a wa-
ciwiej dyalogi) humanistyczne, {Sd Parijsa Lachera,

Syn Marnotrawny Gnaphaeusa), ale wszystko to byo
tómaczone, z maemi rónicami skróce lub opuszcze.

Wszystko razem dowodzi, e budzi si ch i po-

trzeba czytania w jzyku polskim; a cho nie tworzy

jeszcze literatury w prawdziwem znaczeniu tego so-

wa, to przecie sama tresc, sam wybór pism, tóma-
czonyci na jzyk polski, wskazuje kierunek nowy, od

panujcego humanistycznego odmienny. Ci tómacze
i wydawcy, zdaj si mie na oku przedewszystkiem
cel praktyczny: chc zaspokoi jali potrzeb, albo

wywrze jaki wpyw, osign jaki skutek. Nie clio-

dzi im, jak humanistycznym poetom i pisarzom o suk-

ces w maem kole dworsldch lub uczonych czytelni-

ków; oni tómacz i wydaj dla wielu. Wszyscy pie-
waj pieni lub psalmy, wszyscy potrzebuj mie ka-

lendarz, wszyscy lubi budowa si pobonem czyta-
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iiiem Mki Paskiej lub ywotów witych, wszyst-

kim dobrze mie pod rk najpotrzebniejsze wia-

domoci z hygieny, o puszczaniu krwi naprzykad.

Wszyscy lubi si i mia, i miejc si, mdrych rze-

czy si dowiedzie, a wic wszyscy radzi bd czytali

Tiozmoicy Marchota. Te pierwiastki literatury polskiej

przeznaczone s dla ogóu, chc jemu dogodzi, przy-

da si, lub si podoba. Zstpuj „z paaców, ster-

czcych dumnie," i szukaj zwizku z rodzimym grun-

tem i biecem yciem. Dno religijna, propagan-

da protestancka, daje z pewnoci popd silny temu
kierunkowi: jak sama znowu wywoa dziaanie podob-

ne ze strony katolickiej, obron swojej wiary i spra-

wy nie przed niektórymi i uczonymi tylko, ale przed

umysem i uczuciem kadego, choby prostaczka. Do,
e drukowane sowo polskie mnoy si i rozchodzi.

Jakie jest? Jaki jest ten wczesny, a dotd nie-

uprawiany, bieg rlc nietknity jzyk? Róny; ale

ogóem wziwszy, wcale ju dobry. Pod piórem Biel-

skiego, nawet w tych najwczeniejszych yicntach Fl-

lo^ofó'W, ma tak pikno w swojej niewiadomej pro-

stocie i czystoci, e moe uchodzi za typ i wzór

polskiego jzyka, jak go Pan Bóg stworzy, wrodzo-

nego, adnym obcym wpywem nie dotknitego i nie

zepsutego. Tego stopnia naiwnej piknoci jzyka nie

znajdzie si zapewne w adnym jego zabytku z pierw-

szej poowy XYI wieku; ale wszystkie wskazuj, e to

jest jzyk ju do pimiennego uytku przydatny. Jest

on nawet, i to od do dugiego ju czasu, przedmio-

tem bada i pracy, moe nie bardzo umiejtnej, ale

starannej. Jeszcze w rol<:u 1520 wyszy (po acinie)

Zaborowskiego Rudimenta Grammatices z dodatkiem or-

tografii, czyli sposobu dobrego pisania i czytania w pol-

skim jzyku. Ta gramatyka ma wyda kilka, a w ro-

ku 1528 wychodzi w Gdasku Abecado Folsldc, w 1531

Diccionnrins acisko-polski, niemiecki i wgierski.

Tak doskonali si narzdzie polslciej myli, a wy-
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rabiaj si te przedmioty i wpywy, które j maj zaj-

mowa, ostrzyc, i wreszcie do dojrzaego wyrazu do-

prowadzi. Owiata ogólna, na staroytnj^-ch oparta,

przenika coraz gbiej i rozpociera si coraz szerzej.

Sprawa religijna wzrasta, wzmaga si, coraz silniej

dziaa na umysy, staje si ju u nielttórych namitn
po stronie protestanckiej: strona katolicka dugo jesz-

cze bdzie za mao czynn. Wewntrzny stan poli-

tyczny i spoeczny coraz wyraniej potrzebuje napra-

wy. wiadomo tej potrzeby coraz -wyraniejsza; ale

wiadomoci i chci nie odpowiada skutek. Do tej na-

prawy nie jest coraz bliej, ale owszem coraz dalej..

Przemiana spoeczestwa z zupenego i organicznego

na czciowe i jednostronne ju si dokonaa: miasta

pozbawione znaczenia, wocianin obrócony w podda-
stwo, stopniowo coraz cisze. Szlachta zostaje sama
na placu; ale tak zostawszy, czuje tylko, e co zrobi
powinna; nie wie, co ma zrobi. Przy niej, czy nad

ni, wielkie arystokratyczne rodziny i pozycye, bez

wadzy i stanowislca prawnego, ale dbae i zazdrosne

o utrzymanie i o wyniesienie siebie, korzystaj zrcz-
nie, przebiegle, z niejasnoci i niedojrzaoci tego. co

byo ówczesn opini publiczn w Polsce. May król

ukoronowany wprawdzie ju w dziesiciu latach, spo-

kojne nastpstwo tronu zapewnione; ale jego ojciec za-

czyna si starzec, jego matka zaczyna rzdzi ubocz-

nymi a psujcymi rodkami, i korona traci stopniowo

na ufnoci, na powadze, na wadzy. Reforma skarbo-

wa i wojskowa z r. 1527 uchwalona, ale nie wykonana,
nie wchodzi w ycie. Reforma praw w roku 1534 od-

rzucona. Umysy zaczynaj si burzy, domaga si
cisej unii z Prusami i Litw, zwrotu nada niepraw-

nie trzymanych, odzywa si po raz pierwszy haso
Egzekucyi. Ale pod to haso podszywa si nowatorska
pokusa oderwania si od Rzymu, i monowadcza poli-

tyka jtrzenia szlachty, a osabiania króla, i ta niejas-

no myli, niewiadomo celu i rodków, która bya
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znamieniem ogóu rycerstwa, a nieszczciem i jego

i ojczyzny. Sejm roku 1535 nie by stanowczym dowo-

dem, ale by gron wsl^azówk, e Polska nie do rów-

nowagi i mocy zmierza, ale w zamieszanie i rozprze-
nie zapada.

Literatura to czuje i staje si wyrazem obawy
o przyszo; wystpuje w niej, tak wczenie, ten rys

znamienny, gówny, cigej patryotycznej obawy i pa-

tryotycznej przestrogi. Dyaog de Asiana Dieta jest

pierwsz u nas polityczn broszur i polityczn satyr;

spowodowao j przeraajce „azyatyckie" zamieszanie,

bezmylno, niedostwo piotrkowskiego sejmu ]535.

Cz pierwsz, ostrzejsz, surowsz, pisa Stanisaw Od-
row i Stanisaw aski; druga, agodniejsza, podnoszca
niby na duchu, ale nie weselej naprawd patrzca w przy-

szo, wysza z pod pióra Krzyckiego, spowaniaego ju
wiekiem, urzdem, a zapewne i frasunkiem; i bya a-
bdzim piewem tego pierwszego u nas humanisty

o wybitnej fizyognomii i osobistoci, a o rzetelnym,

w epigramie przynajmniej, talencie. W dwa lata pó-
niej schodzi prymas do grobu, a na jego miejsce wst-
powa w acisko-polskiej poezyi jego nastpca, jego

wychowaniec, a przynajmniej protegowany, talentem

od niego nierównie wyszy, pierwszy w Polsce praw-

dziwy talent poetyczny i pierwszy artysta.

Janicki jest figur sympatyczn i ciekaw w na-

szej historyi literatury. Zapa do nauk klasycznych,

do literatury staroytnej ju musia by u nas si ro-

zej, kiedy taki wiejski chopczyna, w jakiej gnie-
nieskiej szkole zaledwo troch poduczony, tak si
w aciskim wierszu zakochuje, e go pisa próbuje

jeszcze w dziecinnych latach. Pikne i zajmujce jest

to ycie modego poety, który marzy o uroczych
Woszech, kiedy mu grozi los wocianina rolnika;

na awce szkolnej, czytajc Owidyusza lub Wirgila,

ni o laurach, bkitach i niarnuirach i paka, kie-

dy sroga konieczno o mao nie kazaa mu wróci
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na polski zagon, zamkn si midzy stodo a chat.
Kto wie, czy nie stao si gorzej, e znalaz opiekuna,

e si wyprawi do marzonej Italii? Kto wie, czy zmu-
szony zosta gdzie na roli pod Gnieznem, nie byby
na swój los narzeka po polsku? Wysany do Woch,
ksztaccy si tam z zapaem, uwieczony laurem, wró-

ci do Polski sawnym poet; ale có z tego, kiedy poe-

t aciskim? Gdyby b^^ pisa po polsku, mielib3^my
moe dwóch Kochanowskich; bo cho jego poezye,

ogóem wzite, nie mog sprosta Trenom i Pieniom
tamtego, przecie jest w nich dusza, jest prawdziwe
poetyczne uczucie, jest widoczny w formie bardzo de-

likatny zmys artystyczny. Zapa dla klasycyzmu
stworzy go i zniszczy: da mu natchnienie, form,
zrobi go poet i laureatem, a zarazem udaremni go,

sprawi, e nam z tej poezyi i z tych jego wie-
ców nic.

Mistrz biegy w formie aciskiego wiersza, ma
i w usposobieniu co klasycznego, co pogodnego i we-
soego, jak mio ycia i uywania, jak gdyby odzie-

dziczon po Horacym; a przytem, sprzeczno dziwna,

i wdzik jego nie najmniejszy, czasem jaki cie
smutku, rzewnoci, co tsknego, co wzi czy z natu-

ry polskiej, czy moe ze swego sabego zdrowia i prze-

czucia blizkiego koca. Dziwna mieszanina, dziwna
a wdziczna. Raz, olniony piknoci Woch, gotów
zapomnie o wiecie, byle patrze na to soce; ojczy-

zna sztuki jest jego jedyn ojczyzn, pod tem niebem
i przy boku jakiej piknej Lidyi czy Lalagi jest

szczliwym i niczego nie pragnie. Za chwil le mu,
tskno, nudno, zazdroci tym, co marzn w pónocnej
Polsce i patrz na jej niegi. Klasyk staje si nerwo-

wym, kaprynym, jak synowie epoki romantycznej.

Czasem ze smutkiem uala si na swoje zdrowie, jak-

gdyby przeczuwa koniec, czasem pobonie zwraca si
do modlitwy; czasem opisuje sam siebie, a z tych zwie-

rze wida, e to bya natura dziwnie sympatyczna.
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dobra, ywa, czua, a prz^^tem potrzebujca wdzików
i powabów ycia. Gdyby mia pienidze, mówi o so-

bie w YII Elegii, rozrzucaby je garciami; dla przy-

jani ma serce otwarte, widoku ez znie nie moe.
A przytem lubi zbytek, Y/ytwornoc, jedwabie i wiet-

ne kolory na sukniach, lubi mikko i wygod, a do

mioci rwie si, jak ptak do soca.
Pierwsze to podobno w Polsce usposobienie arty-

styczne. ISiie sama wraliw^o i draliwoc nerwów, ale

wszystkie upodobania i skonno^ci. wskazuj natur^

powtarzajc si czsto midzy artystami. Serce do-

bre i czue, gotowe zawsze drugiemu wszystko odda,
a nie znoszce zwaszcza w^idoku ludzi smutnych,

wstrt wykwintny do wszystkiego, co tumne i gone,
zamiowanie zbytku i przepychu, mio wasna i dra-

liv,'O na urazy, czy to nie s rysy charakteru, wspól-

ne wielu artystom? Rafael i Van-Dyck, Sowacki, Cho-

pin, Musset byli troch podobni do tego obrazu, który

Janicki kreli z siebie samego w YII Elegii.

Kiedy po skoczeniu gimnazyum mia wraca na

rol, wzi go w opiek Krzyck i i wzi z sob do

Krakowa (moe chcia odda go do Akademii?); w cza-

sie tego pobytu umar prymas, a mody poeta pozosta

znowu bez opieki. Vv''tedy przygarn go Kmita. Z tych

lat datuj niektóre jego pieni i epigramaty, i zapewne

elegie miosne do Leucorrhode i Alphesibei. a niewt-

pliwie wiersz Cuerela Bplcae Polonac z roku 1537 lub po-

cztków 1538. Pisany by oczywicie pod wraeniem
wojny kokoszej. S w nim rzeczy suszne, a uczucia

szlachetne; ale zna, e autor ma lat dwadziecia.

Oburza si na Proceres, i susznie, ale tego nie widzi, e
jego opiekun pierwszy na to oburzenie zasuguje. Bar-

dzo sprawiedliwie upomina szlacht nil emere et pofu-

lancr agas, ale zbyt naiwnie przyznaje jej, e Lihcr-

tas o^yprcssa twi <st. Obraz Rusi, pustoszonej przez Ta-

tarów, wcale patetyczny, a kocowa modlitwa nie bez

zapahi. W drugiej czci Qnereli (nd Froceres) to obu-
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1'zenie na senat jeszcze mocniej si odzywa. Czy mo-
dy poeta by tycli wyobrae i dnoci, lvtóre pó-
niej nieco wyday egzekucyjne stronnictwo szlachec-

kie z czasów Zygmunta Augusta? Byc moe; w lva-

dym razie przeciw jego oburzeniu protestowa nie

mona. Mona tylko dziwi si, e klient Kmity jest

tak miaym, albo tak naiwnym.
W roku 1538 Kmita wysya go do Padwy. Unie-

sienie, szczcie widoczne w Elegii do Odrowa.
Pierwsze tam napisane (podug Wclewskiego) Ele-

gia XVII i XVIII. U Wociów dobrze pooony, wy-
soko nawet ceniony, jak wiadcz serdeczne, ale po-

ufae wiersze do kardynaa Bembo, jak wiadczy dy-

plom doktorski i wieniec laurowy, wyrobiony mu od

Papiea i uroczycie oddany w Wenecyi (1540).

W czasie tego pobytu cigle przecie o Polsce

myli, boi si o jej los (Elegia XX do Odrowa);
moe ma chwile smutku i czarno widzi pod wrae-
niem rzuconej na siebie potwarzy. O co by oskar-

ony, nie wiedzie; tyle jasno wymiarkowac mona,
e usiowano zaszkodzi mu u Kmity, i e oskary-
eielem by Orzechowski.

W tym samym roku rozchorowa si i wróci,

z porady woskich lekarzy, szuka zdrowia w ojczy-

stym klimacie. Opisuje podró przez Styry i Mora-
wy (do Myszkowskiego, Elegia V); a po powrocie,

w Krakowie, w czasie lepszego zdrowia i humoru,
wiersze miosne do Halszki, w czasie choroby i smut-

ku Elegi VII, o sobie samym, do Wargawskiego, o ro-

dzicach i rodzinnych stronach. Oprócz tych ycia
Królów i Arcybiskupów gnienieskich, i Satyr na
niesta odzie. Z poetów aciskich, zdaniem znaw-
ców, najpodobniejszy jest do Tybulla i tego najwi-
cej naladuje. Zapoycza si i u innych (powszech-

nym obyczajem wieku).

Po powrocie nie ustaj wiersze miosne. Ale te

mioci nie musiay by bardzo gbokie, bo przed •
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mioty ich zmieniaj, si do czsto. W jednym ze

swoich epigramów (38) skary si, e kiedy si
z pierwszej i drugiej mioci wyleczy, przysza trze-

cia, która go drczy. Nie zdaje si, eby taka mio
i taka rozpacz bya go wpdzia do grobu. Bardzo

adne s dwa wierszyki do dwóch wieców, które

mu przysaa owa Halszka; jeden by z ró i przysany

w zimie, drugi wród lata z sosnowych gazek. Bar-

dzo adnie domyla si symbolicznego znaczenia tego

wianka i zamiaru swojej kochanki. Czasem powi-
ca wiersz jakiemu historycznemu zdarzeniu, jak n. p.

zajciu Budy przez Turków, czciej skary si, e
ze zdrowie nie pozwala mu powici swego pióra

chwale wasnej ojczyzny i jej królów; lecz w ogóle

rzadkie s wiersze, któreby miay zwizek z jaki-

mi historycznymi wypadkami. Do pikniejszych na-

ley jeden z jego ostatnich zapewne, bo pisany ju
w roku jego mierci, Epithalamiwn na lub Zygmun-
ta Augusta z Elbiet; w nim pikny obraz modej
królowej,

Gdyby Janicki by poy tylko kilkanacie lat

duej, gdyby by móg usysze pierwsze wiersze

Kochanowskiego, byby zapewne porzuci swoj kla-

syczn acin, byby spróbowa pieni polskiej, w któ-

rej, wnoszc z charakteru jego pism, byby moe do

Kochanowskiego nieco podobnym. Na nieszczcie,

kiedy dopi swego, kiedy w tych Woszech, o któ-

rych niegdy marzy jako dziecko, by i nasyci si
widokami wszelkiej piknoci, kiedy dostpi tam naj-

wikszego dla poety zaszczytu, wieca laurowego od

Pa])iea, kiedy ycie i tworzenie dopiero powinny
byy si zacz, umiera w 27 roku. Ta mier tak

wczesna, tak nieusprawiedliwiona, robi go jeszcze

bardziej zajmujcym; auje si go, jakgdyby by do-

zna krzywdy, cho on sam, który zdaleka smutno
patrza na zbliajc si mier, zdaje si wita j
spokojnie, a nawet zjakiem uczuciem pociechy kie-
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dy si zbliya, jak wiadczy napisany dla siebie sa-

mego nagrobek.

Szkoda go, a zwaszcza szkoda, e nie pisa po pol-

sku; posta sympatyczna i ujmujca, a talent nieza-

przeczony i bardzo miy.
Z tymi trzema poetami dochodzimy do samej po-

owy wieku, bo mier ostatniego z nici, Dantyszka
zasza w roku 1548, a icli poezya to wszystko, co przez

cae te pó wieku zrodzio si u nas na polu literatu-

ry piknej. Bardzo to mao, trzech poetów, z któ-

rych jeden tylko prawdziwie poetycznie usposobiony
i to poetów, piszcych w obcym jzyku. Kochanow-
ski jest na naukach jeszcze, Rey pisze ju, ale jako
talent poetyczny daleko zostaje za Janickim. Do
mierci Zygmunta Starego poezya polska nie ma nic

wicej: to jest niema jej wcale.

f^l.- Tarnowski „Litoi'atura." T. I.





II.

Warto i cecha dotychczasowej hteratury. Pierwszy wystp
pisarzy znakomitych. Rey, Orzechowski, Modrzewski. Pierwsze
pisma kadego. Ich znaczenie i znamiona. Postp nowoci re-

ligijnych. Orzechowski w sporze z biskupem. mier Z3'gmun-
ta Starego.

Gdyby w^zid teraz to wszystko, comy dotd
w wieku XVI pisali, i gdyby zapyta, co ta literatura

ma w treci lub w formie swojego wasnego, rodzime-

go, oryginalnego, czem si daje rozpozna i odróni
od tego co si pisze w tym samym czasie po innych

krajach, odpowied wypadaby skromnie, niepochleb-

nie. Jest jedna rónica, e u nas pisze si mniej, ni
na Zachodzie i Poudniu, mniej ni w ssiednich Niem-
czech. Jest druga, e tam s pisarze i uczeni takie-

go stopnia, jakiego nasi nie dochodz; nauka i owia-
ta przeja tamtych gbiej i wdcej, ni nas, pobu-

dzia do samodzielnej pracy czy myl, czy piórem.

Spostrzega si dalej to, e w tych pocztkach naszej

literatury jest wiele przejmowania i poyczania od

innych; tómaczenia lub przerabiania, o ile pisze-

my wtedy jzykiem polskim, naladowania, kiedy pi-

szemy po acinie. Jedyn cech wasn, rysem cha-

rakterystycznym, który im dalej, tern bdzie si sta-

wa wyraniejszym, ale który witych latach ju jest,

wystpuje inaczej i silniej, ni u Francuzów, Wo-
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chów lub Niemców, to zwizek literatury ze wspócze-

snem yciem publicznem, jej niepokój i obawa o przy-

szo. Satyr i wierszy okolicznociowych, natchnio-

nych polityczn lub religijn rozterk, jest we wspó-
czesnej Europie wiele; jednak wiersze takie jak Quaeri-

monia Krzyckiego i Janickiego Quaereln^ jak Dantysz-

ka De cahiniitatihus nost temporis, albo taki zaród po-

litycznej broszury czy politycznej satyry, jak Aslnna

iJidca, maj patryotycznego uczucia i patryotyczne-

go zego przeczucia wicej, ni si ich dostrzega u pi-

sarzy zagranicznych. To s podobno najbardziej ory-

ginalne, najbardziej wasne pody naszej ówczesnej li-

teratury. Nie forma; satyra lub elegia dyalogowana
bya dawno znan i oni j przejli od obcych. Ale

wiersz z tendency polityczn, ale satyra lub skarga

na stan Rzpltej, ale wiersz okolicznociowy politycz-

ny, ten, jeeli nie jako rodzaj nawet, to jako przed-

miot, jest polski. Zbytecznie mówi, e dla nas dzi
te ich wiersze s najbardziej zajmujce; ale to trze-

ba wspomnie, e jak u humanistów zagranicznych,

tak u naszych (z wyjtkiem Janickiego) nagana iro-

niczna czy powana najwicej ma ycia i siy. Ten
rodzaj wierszy wiadczy nie tylko dobrze o ich ro-

zumie, ale najlepiej moe o ich talencie. Smutno tyl-

ko pomyle, e tak wczenie, kiedy jeszcze po pol-

sku pisa ledwo si zaczynao, pierwszym ich kro-

kiem w literackich usiowaniach bya ju Cuaerimo-

nia jRspUej i druga na nieporzdne sejmy! A wida
e stan musia by grony, kiedy ich uczucie, poru-

szone nim gsilnie, zdobyo si na sowa najlepsze, ja-

kie napisa zdoali.

Cign si dalej te ksieczki do potocznego

uytku, z rónych obcych skadane i przerabiane, cie-

kawe a nawet sympatyczne przez swoj naiwno,
jak Pussmanna O stworzeniu niehti i ziemi historya cudna,

teraz napisana (1543), clio póniej dopiero (1554)



PIERWSZY WYSTP PISARZY ZNAKOMITYCH. 09

"wydana. Ale to nie prawdziwi pisarze, nie prawdzi-

wa literatura jeszcze.

Na tern do jednostajnem i szarem tle zaczy-

naj jednak rysowa si i wystawa ksztaty nowe,

gowy o charakterze istotnie oryginalnym, umysy
i natury bardzo ju wybitnie, bardzo typowo polskie,

a na powszechnej owiacie i na wypadkach wasne-
go kraju tak wyostrzone, e kiedy chc i potrzebu-

j pisa, to w ich pismach okazuje si nie sam tyl-

ko zdrowy rozum i dobry zamiar, ale ju nareszcie i ta-

lent i pisarska zdolno. Te wszystkie wpywy, które

od pocztku wieku, i dawniej, dziaay na spoecze-
stwo polskie, wiksza skutkiem druku mono i wik-
sza ch, wiksza chciwo czytania, ten czar. jaki na

ludzi ówczesnych wywieraa staroytno przez swoje

pojcia i przez swoje formy; ten wpyw jaki na myl
i na namitno wywieraj nowoci religijne przez swo-

je nauki, przez swoje pontne obietnice i przez swoje

napaci na Koció katolicki; wreszcie te polityczne d-
noci, instynktowe, niejasne, w których miesza si i si-

a wojskowa, i reforma sprawiedliwoci, i uporzdko-
wanie skarbu (bez obcienia kieszeni kadego), i opo-

zycya przeciw wielkim panom, i cilejsze zjednocze-

nie pastwa, i nieufno wzgldem dworu, i coraz wy-
raniejsze pragnienie indywidualnej niekrpowanej wol-

noci i stanowej niekrpowanej przewagi, wszystko to

przenikao te umysy, to spoeczestwo polskie, stop-

niowo, dugo, niewidzialnie, ale przenikno je tak na
wskro, e nareszcie ono zaczo przemawia samo za

siebie, z wasnego ducha i popdu, znalazo wyraz na
wszystko, co tylko w ow5^m czasie byo w jego myli
-o sobie, w jego wiadomoci i w jego pragnieniu. Ta-

kim wyrazem s zawsze tylko ludzie dziaajcy lub

piszcy. Zaraz po roku 1540 wystpuje ich trzech.

'Z których kady inaczej, innym sposobem i z innej

strony, ale kady wyobraa doskonale ówczesn pol-
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sk owiat, wiadomo siebie, myl i dno, czyli

pojcie pooenia i potrzeb narodu.

Jeden, wyobraziciel najlepszy usposobie, poj,
inteligencyi i stopnia owiaty ogóu ówczesnej polskiej

szlachty, od tego ogóu wyszy, ale do niego bardzo

podobny, bardzo zbliony yciem i ycia pojciem, typ

rzec mona ówczesnego Polaka rodzajem umysu i cha-

raliteru, typ zawsze si powtarzajcy natury polskiej,

to Mikoaj Rey. Orzechowski jest take typowy jako

Polak; ale typ polskiego umysu i polskiego charakte-

ru w niektórych szczególnych waciwociach i wa-

runkach. Zdolnoci, a w kadym razie nauk i wy-
ksztaceniem od tamtego nierównie wyszy, wicej

w siebie wchon i gruntowniej sobie przyswoi to. co

mu podawa wiat staroytny i wspóczesny europej-

ski. Do ogóu polskiej szlachty podobny pewnerai stro-

nami swego usposobienia, góruje nad tym ogóem,

a wyobraa najowieceszych stopniem swojego wy-

ksztacenia. Wyobraa za tak dokadnie, jak we wspó-

czesnej literaturze nikt drugi, t czst u nas skon-

no do nadmiernego, niczem niekrpowanego wyro-

bienia wasnego indywidualizmu. Wiek XVI w^^war

ten wpyw na bardzo wielu w caej Europie, w naj-

rozmaitszych formach i kierunkach. Z polskich pisa-

rzy wywar go najsilniej na Orzechowskiego. On -
da i myli, e da ma prawo, iby zmieniay si

prawa i zasady Kocioa, bo jemu podobao si

zrobi co, co si z temi prawami i zasadaini nie

zgadza. Przez to staje si w literaturze przypom-

nieniem i odbiciem rónych Kmitów i Zborowskich

historyi. Ma przytem niestao, brak konsekwencyi

i statku, które take nierzadko spotykaj si w na-

szych naturach i postpkach. Stopie jego namit-

noci w temperamencie, a jego talentu w pimie, nie

zdarza si czsto; ale w mniejszym stopniu spotka-

my w kadem niemal pokoleniu i czasie, usposobienia

i sowa podobnie namitne, cho nie tak potne.
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I W tem jeszcze do wielu z nas podobny, e tak po-

chopny do zalepionego uwielbienia tego, co w ojczy-

nie jemu do smaku czy do uczucia przypada. Przez

to wszystko, przy swoim ogromnym talencie, raczej

Polsce szkodliwy ni poyteczny; a jednak miujcy j
rzetelnie, nawet gorco, a w obawie o ni, dochodz-

cy prawie do rozpacz}'-. Szlachetny z natury, tylko t
wybujaoci swojego ja skrzywiony, Orzechowski, jest

rozumem i talentem za wysoki, iby móg byc typem
ogólnym i zwykym, ale jest niezaprzeczenie typem
wielu znaczcych i wielu z natury niezwyk^^ch Pola-

ków. Jest te we wspóczesnem zamieszaniu religij-

nych i politycznych uczu i poj, namitnoci i d-
noci, doskonaym w^/obrazicielem tego wzburzenia

i niestatku, które jest cech jego czasu.

Ze wszystkich najgbszy, najpowaniejszy, tak

powany i gboki, e go nieszczciem za wyjtko-

wego nie za typowego czowieka midzy sob uwaa
musimy, Modrzewski ma przez wszystkie wieki naszej

historyi mao sobie równych zrozumieniem pooenia
Polski, warunków jej pomylnoci i siy. Nie jeden

brak mona mu wytkn; ale nie mona mu nie przy-

zna, e pod wieloma wzgldami wyprzedza swoje spo-

czestwo, nawet swój wiek, Ale mimo to jest i on

wiernym, cho wietniejszym od innych, wyobrazicie-

lem tego wdeku: czci przez to wanie, czego w nim

brak, czci przez to, co z dobrych i susznych d-
noci tego czasu wzi, ijWiO wyej podniós i lepiej

wyoy. Wreszcie i przez to do wspóczesnych po-

dobny, e jest wiernym wyrazem ich religijnych d-
noci, namitnoci i niekonsekwencyi; a jak czas jego

w wielkiej mierze dlatego nie zdoa doj do praw-

dziwej reformy politycznej, e si reform religijn za-

prztn i zawika, tak on wiksz cz swego za-

wodu i swoj wielk si udaremni i zmarnowa, przez

to, e napraw Rzeczypospolitej odoy na bok. a od-

da si mniemanej naprawie wiary i Kocioa.
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On wydaje w roku 1541 pierwsz oracy de Poena

Homicidii (o karze na mobójstwo). W roku 1543

Orzechowski Wiernego Poddanego i Oracy de bello adter-

sus Turcos (o ruszeniu ziemi przeciw Turkom), a Rey
Króli Piosmow midsif Panem, Wójtem, a Plebanem.

Pisma Modrzewskiego, te pierwsze jak i jego wiel-

kie dzieo o Popraicie Pispltej, tem si od innych r(5ni

i nad nie wznosz, e maj na oku gównie to, co by-

o organicznym defektem dawnej Polski, zatem naj-

bardziej potrzebowao rady i naprawy. Polska nie wy-

robia si na zupeny cakowity organizm spoeczny: to

stao si z czasem powodem jej politycznej saboci
i jej upadku. Wesza w t kolej dawno, zaraz gdy jej

zabrako dawnej Piastowsldej dynastyi; w pakcie ^o-

szyckim. króla Ludwika, zoone s pierwsze zarody

póniejszej niezalenoci szlachty wzgldem króla;

a w drugiej poowie wieku XV-go ju wzmaga si jej

zbyteczna, wyczna przewaga w sprawach politycz-

nych. Za Olbrachta i Aleksandra objawia si dno
stanowcza nie do spoecznego pierwszestwa lub prze-

wagi, ale do spoecznej wycznoci. Szlachta chce sku-

pie Rzeczpospolit w sobie, chce ni by sama, a inne

warstwy narodu odsuwa od samej monoci znaczenia

i wpywu, ukróca w susznych i koniecznych pra-

wach. Poddastwo wocianina ustala si i staje si
uciliwszem; mieszczanie trac prawo posiadania zie-

mi, zatem prawo piastowania urzdów, reprezentacyi

w sejmach i t. d. Demokracya szlachecka, im silniej-

sza i blisza zupenego zwycistwa, tem bardziej (po-

dug powszechnego prawa czy zjawiska) staje si wy-
czn, zazdrosn, uciliw arystokracy wzgldem
stanów nieszlacheckich. Zbytecznie mówi, e ta stop-

niowa atrofia dwóch czci spoecznego organizmu,

nie daa mu rozwin tych zasobów siy politycznej,

umysowej, nawet wojskowej, jakie w sobie mia,
i musiaa albo wzi koniec, albo len organizm ska-

za na niemoc.
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W tern mdro i zasuga tych ludzi, którzy przy-

czyn wcze-nie widz i wskazuj, a skutki zdaleka

a trafnie przewiduj. Modrzewski jest midzy nimi

pierwszym i w^ swoim wieku najznakomitszym. Jego

oracye O harse na mrjohójstwo (pierwsza w roku 1541,

trzy dalsze w 1543, 45, 46), wymierzone s przeciw te-

mu postanowieniu polskiego prawa, w^edug którego ple-

bejusz za zabicie szlachcica ponosi kar mierci, szlacli-

cic za zabicie plebejusza kar pienin. Modrzewski

nie by ani pierw^szj^-m ani jedynym, który czu niespra-

wiedliwo tego prawa, a skutki jego przewidywa. Ju
Ostroróg w swoim czasie powstawa na t róno
praw, cho zniesienia jej nie domaga si stanowczo.

Król Zygmunt Stary wprowadzi t spraw na sejm ro-

ku 1538, cho bezskutecznie. Ale Modrzewskiemu na-

ley si ta zasuga i chwaa, e mówi o tej sprawie naj-

wyraniej i najmielej. z nagbszem oburzeniem chrze-

cijaskiego sumienia i politycznego rozumu, e skutki

tej nierównoci praw przewiduje i przepowiada z prze-

nikliwoci i roztropnoci, któr dalsze nasze dzieje

na nasz szkod stwierdziy.

Oracye te wystarczyyby na to, by ten pocztek
literatury politycznej XYI wieku kaza uzna za wiet-

ny, i mdry, i szlachetny. Oracya Fhdaletis Pepateti-

ci nie jest od nich waniejsza swoim przedmiotem, nie

byaby moe zbaw^ienniejsz w skutku (gdyby bya
skutek odniosa); ale bya bardziej zadziwiajca, bo

bardziej wyprzedzajca wszystkie ówczesne pojcia spo-

eczne, nie polskie tylko. Samo chrzecijastwo wy-

starczao na to, by naprowadzi na Avniosek, e skoro

dusze ludzkie i ycie ludzkie s równe w obliczu Boga,

to nie godzi si inaczej je ceni i kara w obliczu pra-

wa. Ale czego Modrzewski u adnego z dawniejszych

czy wspóczesnych, swoich czy obcych, nie znalaz, co

wydoby z wasnego jedynie rozumu i uczucia, to -
danie, eb}' stan miejski zachowany by przy swojem

daw^nem prawie posiadania ziemi. Prawo to, odjte by-
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o mieszczanom w roku 1496, a zakaz przypomniany
i obostrzony teraz, w 1538 i 1542. Modrzewski nazy-

wa go niesprawiedliwym, okrutnym, niegodziwym. Ogra-

nicza on ludzi w wolnoci poprawiania losu i nabywa-
nia majtku, o co kade pastwo owszem dba powin-

noi podkopuje sam zasad wasnoci, kiedy wyzuwa
ludzi z dóbr, prawnie nabytych i posiadanych; jest skut-

kiem brzydkiej chciwoci tylko i wzgardliwej niechci

jednego stanu przeciw drugiemu, i jest icrzywd, która

si kiedy na Królestwie pomci i le kae o jego przy-

szoci wróy.
Modrzewski nie da dla mieszczan równoci w pra-

wach politycznych, ale gdy te przywizane byy do

posiadania ziemi, rzecz prosta, e z niego byyby z cza-

sem wyrobiy si i powstay. Wyobramy sobie tak
mono ycia i rozwijania si, dan stanowi miejskie-

mu, wyobramy sobie opiek prawa i sprawiedliwoci,

nadan ludowi wiejskiemu, a przez takie dwie zmiany

spoeczestwo polskie mogo byo wyksztaci si orga-

nicznie, zupenie i potnie. Te pomysy Modrzewskie-

go s tak dobroczynne i zbawienne, jak dotd nie wi-

dzielimy w naszej literaturze, jak lepszych nie zoba-

czymy i póniej. Tymi on wyprzedza i przewysza

swoje spoeczestwo i swój wiat; przez nie jest naj-

gbszym z naszych statystów XVI wieku.

Orzechowski od tej gbokoci daleki, publicysta"

raczej, ni statysta, przez to wanie spoeczestwu swo-

jemu bliszy, zrozumialszy i wicej przez nie suchany,

korzysta zrcznie ze szczliwego zbiegu okolicznoci,

eby wietnem wystpieniem zrobi sobie odrazu wzi-

to, saw, popularno. Nie potrzebuje na to nawet

kama ani udawa; moe mówi to, co na prawd my-

li, bo myli tak. jak wszyscy. Potrzebuje tylko te my-

li i uczucia wspólne, powsiechne, wypowiedzie z mo-

c, z yciem, gorco i namitnie, a to byo mu atwo,

bo mia te przymioty w swoim temperamencie i w swo-

im talencie. Dostrzedz, e Polska wasnemi rkami psu-
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je swoj równowag i swoj cakowito spoeczn,
przez to przygotowuje sobie polityczn sabo, to nie

kademu umysowi dostpne, cho nawet nie zwylte-

mu; tego umys zwyliy nie zrozumie, nie ull^nie si,

nie przyjmie. Ale to wie i rozumie kady, e Turek

jest wielkiem niebezpieczestwem, e wojny niema bez

wojska i bez pienidzy; to widzi kady, e stary król

starzeje si i niedonieje, a królowa frymarczy urz-

dami i liche kreatury dopuszcza do wielkiego w Króle-

stwie znaczenia. Ivady si na to oburza i kady my-
li, na to obliczenie go stad, e jeeli król mody nie b-
dzie tgim i dzielnym, to niebezpieczestwa wzrosn,

a szkody mog by wielkie. Ktoby im to powiedzia,

co wanie myl, a powiedzia wymownie, gorco
i miao, ten mógby liczy na to, e caa Polska powi-

ta go z zapaem, jak wyobraziciela swoich uczu i my-

li, rzecznika swoich potrzeb i pragnie.

Wanie na tak chwil strachu przed Turkiem,

oburze na królow Bon, oczekiwa od Zygmunta Au-

gusta i niepokoju o niego, trafi szczliwie Orzechow-

ski. Czy j wiadomie wyzyska, eby sobie zrobi t
wzito i poparcie, których zaczyna potrzebowa, bo

by si ju wda w zatargi z biskupem, czy bez takiego

wyrachowania, ze szczerego serca, puci w wiat swoje

pierwsze pisma, dzi si to ju stanowczo stwierdzi nie

da-, a na stwierdzeniu nawet nie zaley, skoro pewnem
jest, e sam na prawd to myla, tego da, to mia
za dobre, co napisa. Pewnem i to, e temi pismami

wspóczesnej Polsce podoba si koniecznie musia.

Pierwszem bya Resjmhlica Polona *). Nic jeszcze

w tym wieku nie byo napisanem przez Polaka z takim

retorycznym stylem i talentem, z takiem doskonaem

') Nie wydana, ale krca w odpisach. Zamieszczona

w Tomicianach, znana Ossoliskiemu. Wydana przez Korze-

niowskiego, Orichoviana. Kraków 1891.
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przyswojeniem wszystkich ozdobnych i wymownych
zwrotów, jakie wiek ten podziwia u staroytnych. Ta-

kiego pisarskiego talentu jeszcze Polska u siebie nie by-

a widziaa. A jeeli to mogo, raczej musiao j olni, to

uj i podbij moga miaa otwarto i sia, z jak autor

mówi gono to, co po cichu powtarzali wszyscy. Skargi

ówczesnej opinii na wieclcich i duchownych dygnitarzy,

na przekupstwo i inne naduycia, na (wj^ranie nie wy-
mienion) królow, wszystko, co suszne i co niesuszne,

jak to zakorzenione mniemanie, e w roku 1537 szlach-

ta bya zwoana pod Lwów, niby na wojn, a na praw-

d w tym celu, eby si wyniszczya z majtków, wszyst-

ko to szlachcic ówczesny cz5'ta w tej Oracyi, z zapa-

em tern wikszym, e wszystko to sam myla, a ni-

gdy w takich wspaniaych sowacli i okresach nie sy-

sza. Ale obok tych s tam i takie wyrzuty i zarzuty,

jakich z Orzechowskim opinia publiczna nie dzielia:

a te wyszy ju z jego gowy, s jego wasnoci i za-

sug, i dowodem jak niezwykego rozumu tak i rozum-

nego patryotyzmu. Pierwsz}^ to daremno, szkodli-

wo, niebezpieczestwo sejmów, które si schodz, ga-

daj, radz, a nie uradz nic i rozchodz si marnie, nic

nie zrobiwszy. Drugi, waniejszy, trudniejszy, zwasz-

cza rzadszy, tycze si podatków. Orzecliowski mówi
wrcz, e jest niesprawiedliwie i niegodziwie zwala
podatki na wocian samych, kiedy oni ju robocizn

albo czynszami dosy si wypacaj. Zwaywszy, e
nawet Modrzeu^ski, najmielszy z naszych statystów

w tej sprawie, ledwo o uldze w podatkach natrac, ale

jej wyranie nie da, zway wsz}^, e nie w Polsce tyl-

ko, ale w caej Europie, poddany paci podatki za wa-
ciciela ziemi, trzeba Orzechowskiemu przyzna, e jego

gos jest jedynym tego rodzaju w ówczesnej Polsce,

owszem w jego wieku: jest zupenym i zaszczytnym

wyjtkiem. Ale te wyjtkiem take i w zawodzie

samego Orzechowskiego, który nigdy ju w swoich

pismach póniejszych nie powtarza tego, co byo
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zaszczytem i zasug najwiksz jego pisma pierw-

szego.

Fidelis SiihditHS musia mie powodzenie jeszcze

wiksze. Napisany z okazyi oenienia Zygmunta Augu-

sta z Elbiet, jest on wyrazem wszystkicli skarg na je-

go ze wyciowanie, wszystkich da, jakie ówczesna

opinia królowi stawia sdzia si w prawie. Przesada

wjednem i drugiem, deklamacye niesmaczne i niespra-

wiedliwe o tyranii i tyranacli; twierdzenia niedorzeczne,

jak 10 naprzyldad, e król powinien by mdrszym
i lepszym od wszystkich poddanych, musiay wydawa
si wanie szlachetnym objawem republikaskiej mia-
oci i republikaskiej cnoty. Wartoci politycznej i po-

litycznej myli Suhditus msL mao- ale jest historycznie

ciekawy przez to, e daje dobrze pozna wyobraenia
ówczesnej Polski o królu i jego obowizkach, i o spo-

sobie ich wykonywania. Najrozumniejsi, najpowaniej-

si nawet rozumieli, e król nie powinien siedzie w stoli-

cy, ale przejeda si ustawicznie z miejsca na miej-

sce, eby wszystko wasnemi oczyma widzia, poznawa,

i wszystko zaraz naprawia.

Suba wojskowa, peniona na granicach, kolejno,

przez trzy województwa w jednym roku, lo najlepsza

podobno myl z caej tej ksieczki. Nie Orzechow-

skiego wycznie: bya przed nim na sejmach, a po nim

bdzie si powtarzaa a do XVIII wieku; ale lepsza jak

nic, i szkoda, e nigdy nie wykonana.

Turcyld to w formie wspaniaych ciceroskich ora-

cyj, broszura, zagrzewajca do wojny z Turkiem, Po
zdobyciu Budy, pad wielki strach na Polsk i zaczo
si gwatowne woanie o wojn. Orzechowski czy
z niem swój gos i dowodzi (nader bahymi argumenta-

mi), e zwycistwo jest atwe, moc turecka wicej po-

zorna, ni rzeczywista, wielka koalicya panów chrzeci-

jaskich zrobi si, jak tylko król Zygmunt zechce:

wszystko uudne, nierzeczywiste, ale bardzo mie do

czytania dla ówczesnej Polski, a miejscami, naprzykad.
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gdy kreli niedol ziemi wgierskiej i nam kae si
bac podobnej, niepospolicie wymowne.

To pierwsza chwila jego zawodu, pierwsza i szcz-
liwsza od nastpnych. Niebawem jego talent i jego

zawód zejdzie na manowce, na drog bez wyjcia, i nie

przyniesie takiego, jak móg, poytku, czsto nawet za-

szkodzi. W tym samym roku, co Turq/Jci, wyszo ju
pierwsze jego pismo niezupenie prawowierne. De Bap-
tismo Ruthenonim\ w lad za tem pójd inne, powody
zaj z biskupem, a z tych wywija si cae nieszczli-

we pasmo jego dalszego ycia.

W tym samym jeszcze roku (1543) wyda Rey
Bozmoiu midzy Panem, Wójtem a Plehanem. Czy niektó-

re psalmy, wydawane midzy rokiem 1530 a 1540, by-

y przez niego tómaczone, rzecz nie dowiedziona. Praw-
dopobna, bo kto tak wiele przez cae ycie pisa, ten

musia i zacz wczeniej; dziwneby byo, gdyby za-

czyna dopiero koo lat czterdziestu. Ale, e pewnoci
o jego pracach dawniejszych nie mamy, wic Krótk
Bozmoto musimy uwaa za pierwsz.

Wystpuje nareszcie ten pierwszy z naszych auto-

rów, piszcych ju polskim jzykiem, ta posta wielce

oryginalna, posta szlachcica, który modo spdzi na
zbijaniu bków nad Dniestrem, potem si dworsk su-
b bawi, potem gospodarowa, wsie kupowa, miastecz •

ka zakada, po zjazdach i biesiadach jedzi, z wesoej
biesiady pieszy na sejmik albo na jaki zbór prote-

stancki, jad i pi dobrze, w rubaszne arty by podny,
religijnych nowoci ciekawy i akomy, ciekawy take
polityki, spraw krajowych, ciekawy i o wiecie, o daw-
nych historyach co wiedzie; za modu nieuk, pró-
niak i psotnik, póniej gospodarz, sejmikowicz, przy

okazy i teolog i kontrowersista, z pocigiem do nauk

i literatury, na staro moralista, filozof praktyczuy,

Rey, koncentruje w sobie wszystkie niemal kierunki

ówczesnego ycia polskiego i odbija wiernie wiele ry-
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SÓW polskiego charakteru. W tym umyle pierwotnym^

naiwnym, którego dominujc wasnoci jest rozsdek,

chopski rozum, który si midzy ludmi troch wy-

krzesa, ale si niewiele naprawd wyuczy, odbija si
wszystko, czem si ówczesna Polska zajmowaa, o czem

mylaa, mówia, pisaa. ycie na pó ziemiaskie, na

pó publiczne, wychowanie dworskie, jak wszystkich;

wikszo chwyta ciekawie nowoci religijne, w ka-
dym domu szlacheckim na kadym zjedzie prowadz
si dysputy teologiczne, decyduje si gospodarskim ro-

zumem, kto ma suszno, czy Papie czy Luter,

a zwaszcza z wielk przyjemnoci wygaduje si na

ksiy, wypomina si wszystkie wielkie zgorszenia

i drobne anegdotki, o jakich kto sysza lub wiedzia:

Rey tak samo. Puszcza si miao na pole teologicz-

ne, ale widocznie dobrze wie tylko .jedno, to jest, e
ten lub ów proboszcz mia zte obyczaje, ten biskup by
chciwy, ten przeor lub opat mia dobr kuchni lub pi-

Avnic. Polska ówczesna chciwa jest nauki, admiruje sta-

roytno, wierzy w ni naiwnie, ale w tem swojem

pragnieniu owiaty dba wicej o ilo i atwo, ni
o jako i pewno; Rey, zamodu nieuk, póniej chce

odbi czas stracony, uczy si na gwat, czyta, chwyta

wiadomoci, zbogaca sobie gow rónemi nazwiska-

mi, rónemi powierzchownemi wiadomociami o wszyst-

kiem, wstydzi si niewiadoraoci; ale kiedy ju nie jest

ignorantem, wicej od siebie nie da. Jest on typem
Polaka XVI-go wieku, Polaka na pó owieconego, jak

Kochanowski naprzykad jest typem Polaka wykszta-

conego jak najwyej. Reprezentuje on poziom umyso-
wy wikszoci, i przez to jest bardzo ciekawym i nau-

czajcym; a przez swoj oryginalno, przez t waciw
fizyognomi, zoon z rozsdku, poczciwoci, rubasz-

noci, naiwnoci, podoba si, nabiera wdziku, zajmuje,

rozbraja i znajduje ask w oczach potomnoci. Wspó-
czeni powaali go wysoko, byli mu wdziczni za to,

e pisa po polsku, nazywali swoim Enneuszem, Al}', po-
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tomni. mamy te same powody do wdzicznoci wzgl-
dem niego, ale oryginalno czowieka usposabia nas

moe zbyt przychylnie dla pisarza. W zdrowym roz-

sdku Reya widzimy jak instynktow, ale gbok
znajomo czowieka i wiata, w jego rubasznoci upa-

trujemy dowcip: najczciej zdrowy rozsdek, zdrowy
niezaprzeczenie, pomysów nowych, gbszych i wa-
snych nie wydaje, a dowcip jest typowym istotnie, ale

prawie zawsze grubym tylko i paskim konceptem.

Nie trzeba Reya poetyzowa, ani patrze na niego

przez szka powikszajce. Taki, jak jest, ma on ogrom-

n zasug przez to, e pierwszy zacz naprawd pisa po

polsku; ogromn warto przez to, e daje pozna, jak

moe aden inny w tym czasie, pojcia i uczucia swego
spoeczestwa, jego obyczaj, stopie jego owiaty, rodzaj

jego umysów. Historycznie bardzo ciekawy, ze stanowi-

ska literackiego jest Rey bardzo wany i znaczcy, jako

wyraz ju dojrzay tej potrzeby pisania po polsku, któ-

ra si przed nim niemiao objawia, i jako ten, który

pismami swemi daje popd, przykad, zapewne i ua-
twienie, innym. Ale przesad byoby przypisywa mu
umys genialny, a nawet wielki talent. Talent ten jest

oczywicie, i w prozie okazuje si niemaym, oryginal-

nym-, w poezyi za to sabym.
Tak cech ma ju pierwsze jego dzieo, Bozmoiua

Tami s Wójtem i Plebanem. Jeeli zechcemy uwaa j
za satyr, to musielibymy wytkn jej brak dowcipu

i ironii; jeeli za tendencyjn polityczn broszur, to

brak konkluzyi, wniosku, rady. W jednym czy w dru-

gmi przypadku, wypadnie stwierdzi, e wiersz jej jest

bardzo niedony, w stylu, a nawet w rymach nie wy-

robiony. Ale jeeli popatrzymy na JRozmoice.^ jako na

zabytek historyczny, na wiadectwo czasu, to wtedy
warto jej okae si inn i znaczn. Cokolwiek w owym
czasie zarzuca i wytyka stan duchowny wieckiemu,
wiecki duchownemu, a wociaski duchownemu i szla-

checkiemu, to w tej ksieczce jest, z dodatkiem jesz-
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cze tego, co formujcy si, jeszcze nie zupenie goto-

wy protestantyzm myli i mówi o Kociele i ksiach.
Chwyta si na gorcym uczynku, trzyma si za puls

ówczesn biec opini, w rónych jej odcieniach

i w rónych warstwach narodu. Widzi si, jak i dlacze-

go ona chyli si ku nowociom religijnym u szlachty,

ku biernej i zrezygnowanej, ale gbokiej niechci u m o-
cian; widzi si, w sowach plebana, czego jednym i dru-

gim brak, eby byli tacy, jak Pan Bóg przykaza, a ksidz
w jego imieniu naucza.

Ta forma satyry, któr Rey moe przej z Nie-

miec, gdzie uprawiana bya bardzo pilnie, zwaszcza
przez protestantów, musiaa si podoba i mie powo-
dzenie, skoro nasz pisarz nie jeden raz jej uywa. My
zarzucamy jej, e nie jest do satyr; ma trafn obser-

wacy, ma zdrowe nauki, ale nie ma sarkazmu. Mora-

lizuje i naucza: nie wymiewa, ani gromi. Wspóczeni
nie dali tak wiele: wystarczao im spostrzeenie praw-

dziwe i nauka moralna. Mno si te dyalogi Reya,
wszystkie z dnoci satyryczn i moralizujc, a z wy-
raniejszym moe, ni w owym pierwszym, pierwiast-

kiem i charakterem satyrycznym. Przypisywana Reyo-
wi, jeeli nie z zupen pewnoci, to z wielkiem praw-

dopodobiestwem, Rozmowa Gsi s Kurem, Lwa z Kogu-
tem, i fc. d. ma satyrycznego pierwiastku wicej. Odno-
si si widocznie do pewnych szczególnych zdarze i lu-

dzi: byaby bardzo zajmujca, gdyby dzi po wiekach

odgadn si dao, kogo autor mia na myh. To wszak-

e nie jest zupenie jasnem, i da si rónie tómaczyc.
Znaczenie niewtpliwe, a zarazem najwicej satyrycz-

nego charakteru i zoliwoci, ma bezimienna, wydana
przez J. Korzeniowskiego (1886) BzeczpospoUta, tuajca
si po wiecie i narzekajca, e nikt o ni nie dba. Pi-

sana w roku 1549, jest przedsejmowym paszkwilem na

króla, jego maestwo i jego stronników.

Czy ywot Józefa (1545) jest dzieem Reya? Nie-

którzy maj 4 to za rzecz wtpliw. My nie; ale rozstrzy-

St. Titmoiaski. „Literatura." T. i 7
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ga nie przyznajemy sobie prawa. W kadym razie jest

ten Józef rzecz ciekaw. Przerobiony z niemieckich

i aciskich dyalogów (Grefl*a, Crocusa, Garta i Diethe-

ra, jak dowiód Nehring i Bruchnalski), dugi ten wier-

szowany dyalog ukadem i budow trzyma si jeszcze

redniowiecznych Misteryów, bez komicznych interme-

dyów tylko; moemy przypuszcza, e te, które si

u nas w owym czasie odgryway, mogy by do niego

podobne. Stylem i wierszem podobny jest do tego

ostatniego zabytku Misteryów, jakim jest Rze Niewi-

nitek w znanej nam dzisiejszej szopce. Jest w tym j-
zyku i stylu niezaprzeczenie co rodzimego, pierwotne-

go, ludowego, pomimo rozwlekoci, zwaszcza w chwi-

lach i przemowach patetycznych, która psuje ten cha-

rakter pierwotnej naiwnej prostoty. ycia bardzo ma-

o, ale chwilami jednak jest; gównie a prawie wycznie
w tych rozmowach, gdzie autor móg pomaga sobie

tem, co widzia lub sysza, co zna z ycia. Scena na-

przylvad, w której Hausknecht sam do siebie mówi
otwarcie, co myli o Putyfarowej. a ona podsuchuje

i za to go z domu wypdza, jest niewtpliwie najciekaw-

sza z caego dyalogu. Ale mona take przypuszcza,

e pierwsza rozmowa Zefiry z konfidentk Achiz (niby

Fedra i Oenona) moga si nieraz zdarza w czasach

Reya midzy mod matk, szlacheckiego lub miej-

skiego stanu, a jak starsz i wicej zepsut przyjació-

k. Narzekanie Racheli, gdy si dowiedziaa o mnie-

manej mierci Józefa, take nie jest bez charakteru.

W podobny sposób opakuj dzi jeszcze swoich zmar-

ych wiejskie niewiasty.

Zmiany znaczne id po sobie szybko, w latach

niedugich. Nowe nauki religijne szerz si i zagbia-

j, nabieraj kons5^stencyi, organizuj si. Drukarnie
coraz czciej i liczniej wypuszczaj ksiki i broszury,

suce tej propagandzie. Po stronie drugiej wpraw-
dzie zaczynaj si ukazywa pisma Hozyusza, pierwsze

Kromera, oznaki i pocztki póniejszej obrony, ale lama
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nie moe wstrzyma naporu wzbierajcego prdu. Pro-

testantyzm, a przynajmniej opozycya przeciw Kocio-
owi, wyrabia sobie gówn kwater w Krakowie, do-

staje sztab gówny, który wskazuje cele, kieruje kro-

kami, czy usiowania, a swoj wiar w Lutra i Me-
lanchtona afirmuje coraz otwarciej, coraz energiczniej.

Zyskuje te coraz wicej ochotnikowi rekrutów mi-
dzy ogóem szlacity, pozyskuje i znakomite siy. W t3mi

sztabie gównym jest Javób Przyuski i Andrzej Trzy-

cieski, jest i Modrzewski, i jest nie tak uczony i gbo-
ki, ale atwiej na ogó dziaajcy Rey. Wszyscy oni

zapewne nie ray.l jeszcze odrywa si od Kocioa
tylko cic i maj nadziej nawróci go do tego, co sa-

mi maj za dobre, i poprawie; niemniej niech do Ko-
cioa ronie, staje si wyraniejsz, namitniejsz. a jej

propaganda mielsz i czynniejsz.

Suy jej Modrzewski. Pismo jego Be Legatis ad
concilium mittendis. powstae w chwili, kiedy zapowie-

dziany, a odkadany Sobór Powszechny mia si zebra
w Bolonii (1546j, jest bardzo ciel<;awe i charakterystycz-

ne. Oznacza ono, o ile ju oddalili si ci przyszli dvsy
denci od Kocioa, i wskazuje, jak wyobraali sobie

jego przyszo, w jakim kociele chcieliby, i zapewne
spodziewali si pozosta. Sobór Powszechny ma po-

dug Modrzewskiego, i podug tej opinii polskiej, któr
on wyobraa, skada si nie z katolików sam3^ch, ale

ze wszystkich wyzna chrzecijaskich. Myl te spo-

tyka si w owym czasie nieraz, u prawdziwych i zupe-
nych katolików; rodzi j nadzieja pojednania. Sobór ma
wychodzi z powszechnego gosowania wszystkich wier-

nych, które nastpnie przez dwu i trzystopniowe wy-
bory, wysya trzech posów. Sobór ten ma si wpraw-
dzie odbywa pod powag Papiea: ale równo gosu
przyznana wieckim i duchownym, ale dyskusya o wszyst-
kich artykuach wiary, która moe si skoczy okre-

leniem dogmatu, zgodnem z nauk Kocioa' lub jej

przeciwnem, wsz3^stko to dowodzi, e autor zamiarem
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swoim siga gboko nietylko av konstytucj Kocioa,
ale nawet w sam, jego nauk. By moe, nawet praw-

dopodobne, e oni nie zdaj, sobie jasno sprawy z tego,

co robi, ze skutku i kresu tego, co przedsibior; ma-

rz szczerze o naprawie Kocioa i o zjednoczeniu

chrzecijastwa, a tego nie widz, e rozbijaj jego

jedno i zmieniaj sam jego natur.

Rey w tych latach milczy, przynajmniej nie dru-

kuje; w cichoci tylko postpuje zapewne dalej na dy-

sydenckiej drodze i przygotowuje si do te] roli czyn-

nej: w^ypdzania ksiy, zabierania kocioów, zakada-

nia zborów, w jakiej niebaw^em Tv\ystpuje. Orzechow-

ski nie reprezentuje wzmagajcego si protestantyzmu;

przeciwnie, wystpuje w obronie Kocioa {Ecdesiae con-

tra Lutlierum defensio i Pro Ecclesia Chrisi 1546). Ale

wyobraa on inny pierwiastek zaburzenia, inn waci-
wo swego czasu: namitno, wol, upór czowieka,

wzniesiony nad wszystkie wagldy i prawda, mdywidual-

noc w^ybuja i nie rozumiejc, eby cokolwiek mo-

go jej nie ustpi.
Szarpie si ten ksidz w wizach, które mu stan

duchowny naoy, a jego temperament gwatowny
kae mu nie spocz, dopóki si z tych wizów nie wy-
rwie. Nie zupeinie mona mu wierzy, kiedy mówi
o sobie, e by przez ojca zmuszony do przyjcia wi-
ce kapaskich. Czowiek trzydziestoletni, a jeszcze

z takiem jak jego usposobieniem, nie atwo daje si
zmusi. Przypuszcza wic mona, e si na stan du-

chowny godzi; ale to pewna, e si z nim nie chcia

zgodzi. Bezestwo ksiy ciyo na nim swoj
przysig, a nauki protestantów, których si nasucha
za modu, a ze obyczaje wielu bezennych kapanów
kazay mu wmawia w siebie, e celibat jest dla dusz

ludzkich i dla Kocioa zgubny. Ztd, moe po czci
ze krwi, skoto matka bya Rusinka, sympatya do grec-

kiej cerkwi, kióra ksiom pozwala si eni. Ztd,
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W pimie o Chrzcie Piusinóic, wykrtne dow( dzenie, e
midzy t cerkwi a Kocioem rónic niema i e tyl-

ko pycha rzymska zmusia Greków do oderwania si

od jednoci. Szczerem to twierdzenie by nie mogo,
bo Orzecliowski ignorantem nie by i nie móg tak nie

zna historyi Kocioa, iby nie wiedzia, jak powsta
rozdzia kocioów. Pismo podpado, jak podpa mu-

siao, pod cenzury biskupie. Autor si podda, obieca

popraw. Ale niebawem wyszo w wiat drugie pismo,

De Coelbatn. Czy istotnie, jav si przed sdem bisku-

pim tómaczy, podstpnie, bez jego wiedzy i woli wy-

drukowane? Mona wtpi, znajc jego usposobienie

i postpowanie. Ale jakkolwiekbd, nie mogo by
inaczej, jak e wadza kocielna musiaa wystpi prze-

ciw ksice, uderzajcej namitnie na karno kociel-

n, i autora jej pozwa przed swój sd. Ten skoczy
si spokojnie, i jak si zdawao, szczliwie, lekk kar
na obwinionego i jego obietnic poprawy (1547), Ale

ju zatarg z biskupem przybra ciarakter ostrzejszy

i stay; ju Orzechowski jest na tej drodze, która przez

przekrcanie i paradoks, przez namitno i upór, do-

prowadzi go do oenienia.

Tak wygldaa, do takiej miary dosza, literatura

polska, kiedy wiek XVI koczy swoj pierwsz poo-
w. Bya zaledwo w pocztkacli; ale bya ju bardzo

przejta staroytn filozofi i nauk, bya w zwizku
ywym z wspóczesnemi sprawami europejskiego wia-
ta, bya odbiciem ju do wielostronnem polskiego

usposobienia, ycia i owiaty, z tern yciem wchodzia
w zwizek coraz ywszy, i z niego coraz wicej so-

ków ywotnych czerpaa, bo zacza uywa wasne-
go jzyka i uywa go do dzie, przeznaczonych dla

czytelnika wyksztaconego. Wreszcie, miaa na swoje

usugi pisarzy prawdziwie znakomitycli.

A w^tedy, w roku 1548 „I-go kwietnia w dzie
Wielkiej Nocy o same wielk Msz," umiera w Kra-
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kowie na Zamku król Z^^gmiint Stary. Zgon jeo-o

opakiwali, a cnoty sawili w piknych oracyach bi-

skup Maciejowski, Kromer, Orzechowski. Ale z tym
zgonem i z panowaniem króla modego nasta no-

wy zwrot w dziejach Polski i w dziejach jej lite-

ratury.
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I.

Sprawa królewskiego^ maestwa. I Sprawa i pisma Orzeoliow -

skiego. Maryeki. Modrzewskiego Popraion Bzfltej. Statut Przy-

uskiego.

Przez pierwszych par lat góruje nad wszystkiem

sprawa królewskiego maestwa. Religijne i poli-

tyczne denia i pomysy wzbieraj i niebawem ode-

z^v si z podwojon si; ale na razie zaguszone s
gwarem, podniesionym okoo Barbary. Kady interes,

i kada namitno, znajduje w tej sprawie wygodn
przyczepk, z ni si czy, eby, trafiajc w panuj-

cy ton uczucia i opinii, wtórujc mu i podnoszc go

wyej, zyska wzitoc, popularno i z t pomoc tra-

fie do swego celu.

Tak Orzeciowski. Zaledwo grucha po caej Pol-

sce wie o oenieniu króla, i wywoaa gniew, oburze-

nie, wzburzenie umysów, puci w wiat drug cz
Wiernego Poddanego. Czy ona bya drukowan, a pó-
niej wycofywan z obiegu i niszczon, czy te rozcho-

dzia si w rkopimiennych tylko kopiach '), wszyst-

ko jedno. Pisemko musiao mie wielkie powodzenie,

a królowi wiele szkodzi, skoro ten przykaza Orze-

chowskiemu ciga rozpuszczone po wiecie egzemp-

') Pierwsze wydanie Snldltusa, dzi znane, jest z r. 1584.
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larze. Co do treci politycznej, ta dru^^a cz Su''di-

fusa jest powtórzeniem pierwszej z roku 1543, innemi

sowami tylko. Nowem jest w niej to, co si odnosi

do królewskiego maestwa. Orzechowski udaje, ja-

koby o niem nie wiedzia, co jest trudnem do uwie-

rzenia, skoro caa Polska trzsa si od roku t. wiado-

moci i dodawanymi do niej komentarzami. Upomi-

na tylko króla uroczycie (a zoliwie), eby si powtór-

nie oeni, i to tak godnie, tak wietnie, jak za pierw-

szym razem. Gdyby go uwioda mio, która zgubia

Troj, która nieszczliw Dido przyprawia o mier,
która niejednego dobrego króla zmienia w tyrana, to

zgubi królestwo i siebie.

Ta apostrofa i groba dla króla, która musiaa po-

doba si rozjtrzonej przeciw niemu opinii, schodzi si
z nowem a gronem zawikaniem w pooeniu autora.

Orzechowski, który po cenzurach na Chrzest PaisinóiD

i na De CoeUhatu, przyrzek karnoci kocielnej pilnie

przestrzega, teraz nietylko gono i publicznie pochwa-

la mniemane oenienie si ksidza Walentego probosz-

cza z Chrzczonowa, ale na sejmiku w Wiszni zapowiada

wrcz, e si sam lada dzie oeni. Biskup Dziaduski

pozwa go przed swój sd. Chodzio wic o to, eby
mie opini po sobie, na swojem postawi, biskupa za-

straszy potnem poparciem, i spraw wygra. atwo
by moe, e Orzechowski szczerze by oburzony ma-
estwem królewskiem, e wierzy, jak bardzo wielu,

w krzywdzce pogoski o Barbarze; niemniej pewnem
si wydaje, e zrcznie chwyci w lot dobr sposob-

no, eby, wystpujc jako rzecznik i obroca po-

wszechnej opinii, zyska jej wzgldy i poparcie dla

siebie.

Zupenie ju widocznym jest ten cel w drugieni

jego pisemku o tej sprawie, w tern, które Ossoliski

zna pod tytuem J)e Obscuro Regis Matrinionio, a Ko-

rzeniowski wyda jako Oracy ad Fnites Majoris Po-

i
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loniae *). Paszkwil niegodny, nawet gdyby by praw-

dziwym i susznym; obelywy w najwyszym stopniu

dla Barbary, dla jej matki i braci, dla jej ma bo-

lesny nad wszelki wyraz, rzucony by midzy szlacht

w roku 1550, przed owym sejmem, na którym miaa si

toczy sprawa maestwa, na który miaa przyj tak-

e sprawa Orzechowskiego z biskupem. Wielkie w za-

koczeniu pochway arcyksicia Maksymiliana, miay
byc ukryt grob dla króla: jeeli maestwa nie

zerwie, bdzie musia zoy koron; nastpca lepszy

od niego jest ju upatrzony.

Orzechowski tak istotnie pocign i podbi opi-

ni e biskupi z obawy gorszych zaburze wstrzymali

si od sdzenia sprawy. Poprzestali na przyrzeczeniu

oskaronego, e si nie oeni, a jak z Rzymu dostanie

na to pozwolenie.

Przyrzek: w pocztkach roku 1551 ju si (niby)

oeni. Wtedy biskup nie móg ju zrobi nic inne-

go, jak wyda wyrok. Skaza Orzechowskiego na wy-

gnanie z dyecezyi, na utrat wszystkich beneficyów

kocielnych i na utrat czci. Wyrok ten poprawi jesz-

cze spraw Orzechowskiego u szlachty. Protestanci

musieli i tak sta po jego stronie; ale stanli po niej

teraz i katolicy take. Gdyby sdy duchowne miay
szlachcica pozbawia czci, to co staby si mogo? Nikt

nie byby ju pewnym, czy nie bdzie od niej ods-
dzonym! Burza podniosa si taka, e biskupi musieli

si cofn. Sprawa zostaa w zawieszeniu, a do cza-

su, kiedyby Rzym maestwo Orzechowskiego uzna
za wane, lub je po<^pi.

W tej chwili, tak dla siebie wanej, napisa Orze-

chowski swój List do Pajjiea Juliusza III. W Licie

^) Tytu ten ze wspóczesnego rkopisu Biblioteki Su-

skiej.
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tym domaga si uznania swego maestwa, a w prze-

ciwnym razie grozi oderwaniem Polski od Kocioa.
Urga Papieowi, e choby go i skaza i wykl, to

nikt w Polsce na wolnym szlachcicu wyroku jego nie

w3^kona. Dowodzi solistycznie, e mia prawo si oe-
ni i enic si, zrobi dobrze, bo w. Pawe mówi
melht^ est nuhere^ uam uri, a on nierzdne ycie uj
w karby w. maeskiego stanu. e on, jako ksidz. Sa-

kramentu maestwa przyjmowa nie móg. to pomija,

jak gdyby tego wzgldu nie widzia, jak gdyby on wcale

nie istnia. Ale nie do mu na takiem wyamaniu si
z kocielnej l^arnoci: rzuca si zuciwale na Koció
sam, na jego artyliuy wiary. Papiey dawniejszych

i nowszycli Iy ostatnimi sowami, niewol rzymsk
nazywa gorsz od tureckiej, a wreszcie, co najciekaw-

sze, z urganiem owiadcza Papieowi, e ludzie mie-

j si ju ze spowiedzi i innych podobnych wymysów,
bo zrozumieli, e to wszystko „matactwa," któremi si
prostych ludzi oszukuje i w strachu a posuszestwie
trzyma.

List ten jest szczytem zuciwalstwa, niekonse-

kwencja, sofist3'Cznego przekrcania, i namitnoci, na

wszystko zalepionej, a szalejcej w swoim uporze.

Przez to wszystko jest bardzo charakterystycznym, ja-

ko krótki, ale doskonal}- wyraz wszystkich zych stron

i wad Orzechowskiego.

Nie on sam jeden przecie wypenia ca litera-

tur z pierwszych lat Zygmunta Augusta. W roku 1551

wychodzi mae, szanowne dzieko Maryckiego Dc Scho-

lis sen Academiis, jedyne, jakie w tym wieku mamy
wycznie sprawom szkó powicone. Uczony profe-

sor Akademii krakowskiej, w tych latacli najpowa-
niejszy moe w jej gronie, ze stopniowego, a coraz wi-

doczniejszego jej upadku wzi zda si pocliop do na-

pisania tc^j ksiki, której celem jest podniesienie nau-

ki i owiaty w Polsce. da on, eby rzd wzi szko-

y pod swój dozór i opiek, eby nauczyciele mieli
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dostateczn pac, bo przy tej, która jest, utrzyma
si prawie nie mog; da, eby szkoy rednie (muni-

cipales) byty cilej dozorowane, a uczniów swoich nie

na pokaz i pozór tylko, ale naprawd uczyy Cakowi-
tego, a dopiero nowego programu organizacyi wycho-
wania, choby tylko zmienionego planu nauk i rozka-

du ich na lata, niema; nauka zostaje, jak bya, i za-

sadza si w szkoach rednich na filologii, w Akademii
na filologii i filozofii (Arystotelesa), Czegokolwiek

przecie brak, to autor ma zasug, a ksika war-

to, przez to, e zwraca viwag ogóu na spraw wy-
chowania, e si o ni gorliwie troszczy, e jest w tym
rodzaju pierwsz, a na dugie czasy jedyn.

Dlatego naleaa jej si zaszczytna wzmianka.

Ale po tej krótkiej wzmiance przej jest pilno do

dziea naprawd wielkiego, do takiego, które jest chlu-

b jedn z najwietniejszych naszej literatury XVI
wieku, a szczytem i koron jednej jej gazi. W tym
samym roku 1551 wyszo po raz pierwszy dzieo Mo-
drzewskiego Be Eepublica Emendanda.

Te niedostatecznie okrelone i wyrobione, ale sil-

ne instynkty i popdy, które pchaj ówczesne spoe-

czestwo polskie do jakiej poprawy Rzeczypospolitej,

znajduj wyraz moe najpowaniejszy w ksice Mo-

drzewskiego, która nosi ten tytu. Nie bez alu przy-

chodzi wyzna, e wszystkie dziaania i uchway sej-

mów, ile ich byo przez cig tego egzekucyjnego okresu,

nie wyday na polu praktycznem nic, coby byo tak

cakowitem i tak dobrze rozwaonem, jak jest na polu

teoryi reforma, w tem dziele opisana. Jest ono nieza-

wodnie skutkiem i wyrazem tego denia opinii do ja-

kiej zmiany i naprawy, tego uczucia, e jaka jest

konieczn. Tu zbiegaj si i ukadaj w porzdku te

dania reorganizacyi wojska, skarbu, sprawiedliwoci,

które powtarzaj si od lat przeszo dwudziestu na sej-

mach, a doranie odzywaj w ulotnych politycznych

pismach. Tu (na pierwszem niemal miejscu) szczegó-
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owa na pozór, ale w rzeczy i w skutkach bardzo za-

sadnicza kwesty a kary mierci za wszelkie mobój-
stwo; tu wystpuje i ta druga, politycznie niezmiernie

wana (a nieszczciem niedoc powtarzana i roztrz-

sana), jak wschodnie kresowe województwa zabezpie-

czy od tatarskich najazdów. Tu znajd si i te re-

formy ekonomicznej lub policyjnej natury, o których

czsto mowa jest na sejmach; tu i na wychowanie pu-

bliczne zwrócona jest uwaga; i wreszcie to, co wspó-
czenie przedewszystkiem zajmowao umysy, sprawa

religijna, zmiana wiary i organizacyi Kocioa, znajdu-

je wyraz, który mona uwaa za skad poj i da
polskich zwolenników reformacyi *).

Jakie s te pomysy najwaniejsze, najlepsze,

które ka uwaa Modrzewskiego za umys bardzo

niepospolity, a jego dzieo za pierwsze i naczelne w na-

szej literaturze politycznej, za jedno z gbokich i wiet-

nych w caej ówczesnej literaturze politycznej, a pod

niejednym wzgldem za wyprzedzajce swój czas

i naród?

W szczegóy wdawa si tu nie mona: nie star-

czyoby miejsca. Krótko zatem wyliczamy tylko te

pomysy, które autorowi przynosz najwiksz chwal,

a Polsce mogy przynie najwikszy poytek.

Do takich naley w ksidze pierwszej (o obycza-

jach) danie, eby król o swoich poddanych wszel-

kiego stanu jednako dba i stara si o „porównanie

midzy nimi," nie ze strony majtku, urzdu lub do-

stojestwa, ale przez pielgnowanie wzajemnej y-
czliwoci, zgodnego usposobienia. rodek, na to wy-
naleziony, nie mógby wystarczy: jest nim tylko

pochwaa lub nagana królewska. Ale w daniu sa-

mem tkwi gboka znajomo wrodzonych wad pol-

skiego spoeczestwa i trafne przewidzenie, e ta

'> Ten u.stvi) wyjty z ksiki Fisar.ze ytditiiczni XVI ir.
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spoeczna niezgoda moe si na niem kiedy po-

mcie.
Prawo uchwalania podatków przez obywateli, zna-

ne byo wiekom rednim, a w Polsce nie przestao ni-

gdy byc w3^konywanem; w reszcie Europy zniko dopie-

ro, gdy w lad za reformacy przysza zasada wszechwa-

dzy pastwa, wcielonego podówczas w absolutnego mo-

narch. Tem daniem wic nie wyprzedza Frycz swe-

go kraju lub innych, ale staje ju wyej od wspóczesne-

go spoeczestwa polskiego, gdy da odpowiedzialnoci

urzdników i uporzdkowania administracyi, przez po-

dzia spraw midzy cztery gówne dobrze okrelone urz-
dy (po dzisiejszemu ministerya). da dalej, i to do sta-

nowczo, zniesienia monopolów; da wolnoci sowa (nie

wspominajc o druku). Dba o porzdek i bezpieczestwo,

i domaga si praw cisych a wykonywanych, co do dróg,

mostów, szpitali, domów przytuku i pracy dla ubogich,

cen targowych, zabezpieczenia od ognia. Nie posuwa
si do wyranego dania, iby ludzie nieszlacheckiego

stanu byli przypuszczani do urzdów, ale tak dobitnie

i wymownie dowodzi, e za zdolnoci i prawoci nie

za urodzeniem miaby ic urzd, e widocznie i to po-

równanie ma na myli, i tego pragnby dla Polski.

Ksiga druga o Praicach, zawiera te najistotniejsze

podstawne warunki równowagi spoecznej, których brak

sta si niemoc Polski i jej nieszczciem,- a których

przywrócenie mogo zmieni ca kolej jej losów. Dlate-

go t ksig uwaa naley za najwaniejsz i njchwa-
lebniejsz w caem dziele, owszem w caym zawodzie
Modrzewskiego. Takie pomysy s dwa. Pierwszy „znie
praw i karania róno,'' czyli znie to prawo, które

karze grzywn i wie zabójstwo, popenione przez

szlachcica, a mierci zabójstwo, popenione przez ple-

bejusza. Ta nierówno, to pacenie gów pienidzmi,
musi rodzi wanie i nienawici i srodze si kied5'^ na
Rzpltej odbije.

Pomys drugi, to zniesienie jurysdykcja pana nad
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poddanym, a oddanie tego pod sdy zwyczajne. Nie

trzeba raówid i tómaczy, e zmiana w tych dwóch
prawach moga zmieni i poprawie cay stan spoecz-

ny PoIsl?:i.

Ale prócz tego da Modrzews:i i dobrej admini-

stracyi sprawiedliwoci, a mianowicie: zniesienia roz

maitoci praw i sdów, a zaprowadzenia tego samego
prawa i tych samych sdów dla wszystkich; uoenia
porzdnego kodeksu; wreszcie zdjcia z króla i sejmu

obowizku sdzenia spraw, a ustanowienia osobnego,

staego i wybieralnego trybunau. Myl ta, znacznie

ju w owych latach rozpowszechniona, staa si rze-

czywistoci w lat trzydzieci póniej, za Batorego,

z t wszake wielk rónic, e Modrzewski chce try-

bunau wybieralnego, ale przez wszystkie stany, kiedy

rzeczywisty póniejszy trybuna by wycznie szla-

checkim.

Trzecia ksiga, o Wojnie, zaczyna od piknego roz-

róniania wojny godziwej, a zej. Pierwsza prowadzi

si dla obrony, obrony wiary, albo wolnoci i caoci
Rzpltej; druga dla zdobyczy i dzy panowania. Kada
wojna jest nieszczciem, i dlatego susznieby byo za-

prowadzi sdy polubowne, kcóre w razie sporu mi-
dzy panami chrzecijaskimi, miayby wojn usuAva.

Ale jeeli ona jest konieczn, a godziw, wted}^ dobry

obywatel wszystko w niej powici winien.

U nas, dla bezpieczestwa Rzpltej potrzebne by-

oby zabezpieczenie ziem ukrainnych, przez zakadanie

na nich kolonij rycerskich. Dalej biego i karno
wojska. Do pierwszej suy ma kolejna suba szlach-

ty w ziemiach pogranicznych, coroczne wiczenia i lu-

stracye, wreszcie szkoy dla wojskowych. Do drugiej

porzdek w cignieniu (szybka, dobrze uorganizowana

jak dzi nazywamy mobilizacya), zarzucenie niepotrzeb-

nych zbytkowych bagaów, wozów, pachoków i t. d.,

wreszcie rygor, trzymajcy onierza w karbach, eby
nie móg upi, grabi, ludzi krzywdzi.
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Ale wojsko, eby nawet najlepsze, nie zapewni

zwycistwa, jeeli nie ma czem si utrzyma. Dlatego

pierwszym warunkiem dobrej organizacyi wojskowej

jest dobrze uporzdkowany skarb. Podaje tu Frycz,

rzecz u nas bardzo rzadka, cakowity plan takiego

urzdzenia skarbu; nie swój wasny, jak mówi, ale pry-

masa askiego. Oto jego gówne zasady:

Funduszem zakadowym skarbu ma byc opata,

jak mu skada kady obywatel, kiedy obejmuje swój

majtek, raz w yciu, mianowicie poow rocznego do-

ciodu. Kmiecie i mieszczanie, posiadajcy role, nie

skadaj tej opaty, pierwsi dlatego, e ich praca ju
jest objta dochodem dziedziców; drudzy dlatego, e
ich role s mae, wic z opaty nie wieleby skarbowi

przyszo. Dalej, co roku, pac wszyscy, z wyjtkiem
kmieci znowu, dwadziecia procent od swego dochodu.

Skarb taki nietylko ^yystarczyby na utrzymanie woj-

ska i na opacanie sdziów (przy trybunale), ale wy-

kazywaby znaczne zwyki. Te za procentem cztery

lub pi od sta, mogyby si wypoycza ludziom pry-

watuym, a nawet miastom, z tym warunkiem, e w na-

gej potrzebie Rzeczypospolitej, [poyczka musiaaby

by na kade zawoanie zwrócon. Ten instytut kre-

dytowy, nazwany przez autora Gór Zbonoci, a uo-

ony na wzór woski {3lom PietaUs), jest zadziwiajcy

na swój czas, a móg si okaza tak korzystnym, e
my dzi mamy prawo mie wielki al do wspóczes-

nych, e si na tej organizacyi skarbu i kredytu po-

zna nie umieli.

Ksiga o Kociele, w myli swego autora niewt-

pliwie najwaniejsza, bo povricona kwestyi, która dla

ówczesnego wiata bya pierwsz, nie wysza w pierw-

szem (krakowskiem) wydaniu Popramj Paplej. Nie wy-

sza skutkiem zakazu wadzy duchownej. W przednio

wie wiadczy autor, e ona jest napisana, ale j za-

wistne losy wstrzymay. Od owego zakazu, biskupiego

zapewne, odwoa si Frycz do synodu, odbywajcego

St. Tarnowski. „Literatura." T. I. o
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si§ w Piotrkowie. Synod, na wniosek Hozyusza, za-

twierdzi pierwszy wyrok. Dzieo, ju prawie wydru-

kowane, wyszo bez ksigi o Kociele i o Sshole. Confes-

sio Fidei Hozyusza, na tyme synodzie ostatecznie uo-

ona, zbija, nie wymieniajc Frycza, wiele jego twier-

dze, znanyci z rkopisu autorowi Konfesyi. Frycz

tem silniej zapragn ogosi sw^oje, broni si, zbija

nawzajem to, co wyczyta w dziele Hozyusza, którego

take nigdy nie nazywa. W Polsce jednak wyda tego

nie móg; drugie wydanie Foprmuy B^pltej, tym razem

zupene, wyszo w Bazylei w roku 1554.

Ksiga o Kociele daje pozna wybornie to stano-

wisko niejasne, utopijne, na jakiem stao wielu ówczes-

nych rónowierców, ale i niektórzy z katolików take:

to zudne mniemanie, e moe nastpi jakie pogo-

dzenie na polu artykuów wiary, jakie zjednoczenie

za pomoc kompromisów. Kady co ze swego ustpi
i wszyscy si pogodz. Modrzewski, który w latach

póniejszych coraz dalej i coraz namitniej odst-

puje od Kocioa, w tej ksidze o Kociele podaje si,

i zapewne w dobrej wierze uwaa si, za katolika. Wy-
obraa sobie, e Sobór, ale nie taki jaki dotd zapo-

wiadano, tylko prawdziwie powszechny, zoony z repre-

zentantów wszystkich wyzna chrzecijaskich, i nie

z duchownych w\ycznie, ale i ze wieckich, wynajdzie

jakie nowe a elast3^czne formuy na artykuy wiary,

w których wszystkie rónice wierze pomieszcz si wy-
godnie. Wyobraa sobie, naturalnie, e ten Sobór zapro-

wadzi maestwo ksiy i Komuni pod dwiema po-

staciami; ale prócz tego wskazuje, jak mógby zmody-
fikowa nauk o asce, o Przeistoczeniu Chleba i Wi-
na w Ciao i Krew Pask, o czci witych, o spowie-

dzi, o usprawiedliwieniu przez wiar i uczynki, So-
Avem, jakie stanowisko dziwne, zawieszone midzy ka-

tolicyzmem a protestantyzmem, w którera oczywicie

dugo utrzyma si nie móg, musia si przechyli na

jedn lub drug stron. Przechyli si na protestanck.
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W dalszym cigu tej ksigi podaje plan nowej orga-

nizacji Kocioa; mianowicie wybór proboszcza przez

gosowanie powszechne wsz3^stl?:ich wiernycli w parafii,

wybór bisltupa przez takie, tylko dwustopniowe go-
sowanie wiernych z dyecezyi. Sposób wybierania Pa-

piea znajdzie si dopiero w jego pismach póniej-

szych.

Ksiga o S.skolach, najmniejsza i najmniej wana ze

wszystkich, o organizacyi szkó i o naukach, mówi tyl-

ko rzeczy ogólne, a jedyne danie okrelone, jakie

z niej wydoby mona, jest to, eby koszt utrzymania

szkó ponosili biskupi.

Jaki jest zwizek dziea Modrzewskiego ze wspó-
czesnym wiatem, europejskim jak polskim, z jego

owiat i z jego history?

Wsi)óln z ca epok ma on podstaw poj filo-

zoficznych i filozoficzno-politycznych, opart na staro-

ytnych. Swoje pojcia i dania religijne wyksztaci,
oczywicie, na uczonych protestantach niemieckich. Nie

mona wtpi, e zna take statystów i polityków hu-

manistycznych; ale jeeli ich zna i z nich korzysta,

to adnego z nich nie naladowa. Plan, ukad Po-

praicy, system organizacyi pastwa, jaki si w niej

znajduje, nie jest podobny do adnego z ówczesnych
statystów zagranicznych, jest jego wasny. danie
za jednego prawa dla wszystkich, zniesienia jurysdyk-

cyi pana nad poddan^^^m, prawa posiadania ziemi dla

mieszczan, i powszechnych podatków (z wyjtkiem
kmieci) s, o ile wiemy, na ca ówczesn Europ
jedyne.

Ze wspóczesn Polsk czyj si Frycz w tem,

e jak ona da organizacyi wojska, skarbu i sprawie-

dliwoci, vylko organizacy t lepiej, praktyczniej wi-

dzi i okrela. Jego dania w rzeczach religijnych s
wprost programem ówczesnych rónowierców polskich,

jak dowodzi sejm z roku 1555 i 1556. Wyczn wa-
snoci Modrzewskiego, a zarazem jego wyszoci nad
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Ówczesn Polsk, jego najwiksz zasug i chwa,
jest denie do oparcia reformy politycznej na refor-

mie spoecznej, i wskazanie najlepszej kii temu drogi:

jedno prawo dla wszystkich, zniesienie jurysdykcyi

pana nad poddanym, dopuszczenie mieszczan do po-

siadania ziemi, przez to porednio do urzdów. Wspól-

ne za znowu z ówczesn Polsk jest to, co stanowi

stron najsabsz, wielki brak. jego Poprawy Rzpltej.

On widzi, jak wszyscy, e ta poprawa jest potrzebna,

ale tak, jak wszysc}^, nie widzi, a przynajmniej nie

mówi, e pierwszym warunkiem tej poprawy jest stwo-

rzenie i zabezpieczenie wadzy rzdzcej. Pod tym
wzgldem Modrzewski nie przewysza swoich wspó-
czesnych; pod wieloma innymi przewysza ich o tyle,

e jego dzieo jest najlepszem, pierwszem w naszej li-

teraturze politycznej tego wieku, a on jej postaci na-

czeln i na zawsze jedn z najznakomitszych.

Uzupenieniem Modrzewskiego jest poniekd Ja-

kób Przyuski. Tamten wicej teoretyk i myliciel, ten

prawnik i czowiek praktyczny. Oba za z tego same-

go stronnictwa, tak samo pragn po])raw3' Rzeczypo-

spolitej, a przedewszystkiem reformy, czyli reformacyi,

w Kociele. Sfatnf Przyuskiego zawiera nietylko zbiór

praw, ale i ich wykad; z tych za jego komentarzy

pokazuje si, e by w pojciacli i daniach religij-

nych z Modrzewskim (i z ogóem ówczesn3'cli prote-

stantów) zupenie zgodny, tylko wicej od Modrzew-

skiego namitny. W pojciach politycznych ma jedn
nad Modrzewskim wyszo: mówi, e tron dziedzicz-

ny jest lepszy od wybieralnego, bo pewniejszy, a elek-

cy uwaa za dopuszczaln tylko w razie wyganicia
dynastyi, Ale z tej leoryi susznej nie wyciga prak-

tycznego wniosku, nie da ustanowienia porzdku
bezkrólewia, i sposobu elekcyi na przypadek mierci

Zygmunta Augusta. W pojciach spoecznych znowu,

i w daniacli tej poprawy, zostaje poniej Modrzew-

skiego. Pisma Przyuskiego, jednego z gównych przy-
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wódców tego kierunku, prowadz do wniosku, e lo

stronnictwo protestanckie i egzekucyjne miao jasn
ustalon wiadomo tego, czego chciao w rzeczacli

religijnycli, ale duo mniej dobrze wiedziao, co rozu-

miao Iprzez reform polityczn;j; i jak j sobie wyo-
braao.

Literatura polityczna jest w tych latach, obok teo-

logicznej i polemicznej, najywsz; one tylko wydaj
u nas dziea, które mona nazwa wielkiemi, a przy-

najmniej bardzo znakomitemi. Ilespublica Modrzewskie-
go i Hozyusza Confessio Fidel Christianae (1553), przyj-
ta z zapaem przez Koció, tómaczona na kilka jzy-
ków, to dwie wielkie chway polskiej umyslowoci
i nauki z tego czasu.

Po stronie protestanckiej czynno i skrztno
wiksza, wiksza liczba pism; wielka take wzieto
i sawa u postronnych. W opinii, i w zamiarach, ów-

czesnego protestantyzmu europejskiego Polska musi
znaczy wiele, bo i na ni staraj si wpywa usta-

wicznie, i nawzajem jej wpyw przyjmuj. Dowodzi
tego wielkie stanowisko, jakie zajmowa Jan aski
w Holandyi i w Anglii, dowodzi ten napyw róno-
wierców zagranicznych, których nci do Polski swo-

boda propagandy, bezpiecznej od przeladowania. Dla

literatury ma ta propaganda wielkie znaczenie i skut-

ki: ona rozszerza i ustala uywanie jzyka polskiego,

i przyczynia si bardzo do jego wyrobienia. W tych

pierAvszych latach Zygmunta Augusta wan postaci
literatury protestanckiej jest Jan Seklucyan. Pisze

wasne, wydaje cudze ulotne pisma polemiczne, uka-
da i wydaje kancyonay, wreszcie wydaje przekad
Nowego (póniej i Starego) Testamentu, w którym
jzyk jest ju prawdziwie pikny. Okoo niego ca-

a liczna grupa innych, jak Krowicki, Trzycieski, pó-
niej Wolan Grzegorz z arnowca, Yergeriusz jak zna-

komity Modrzewski— i najwicej czytany, najbardziej

popularny Rey.
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Ale rozbudzone ycie udziela si i innym ga-

ziom pimiennictwa: i te zaczynaj, rozwija si buj-

niej. Pomijamy te ciekawe, naiwnoci swoj sympa-

tyczne, a czasem nie pozbawione ywszego zacicia,

mae ksieczki, przeznaczone dla ogóu, dla przyjem-

nej, a razem budujcej lektury, jak Historye Bsymskie,

na wszystkie niemal jzyki av swoim czasie tómaczo-

ne {Gsta Bomanorum), u nas, wedug Ptaszyckiego, po

raz pierwszy w roku 1553 wydane. Spieszymy do rze-

czy powaniejszych i waniejszych, do historyi praw-

dziwej.



II.

Historya Kromera. Annale Orzechowskiej^o. Reya Wizerunek.

Wystpuje Kochanowski.

W tych samych latach, kiedy czynno Orzechow-

skiego i Modrzewskiego jest w samej sile, kiedy lite-

ratura polska waciwie jeszcze nie wysza na wierzch,

bo nic prawie w polskim jzyku z druku nie wyszo
przed ogoszeniem pism Reya, w roku, kiedy podug
podania mody Kochanowski mia napisa swój pierw-

szy wiersz polski, historya zdobywa si na dzieo, któ-

rego nie mona nazwa krokiem naprzód, w porówna-

niu do Dugosza, ale dzieo wane przez to, e wspó-

czeni uwaali je za doskonae, e odpowiadao wszyst-

kim ich pojciom o historyi i speniao wszystkie ich

dania, dzieo, które przez dugi czas uchodzio za

podstaw znajomoci dziejów polskich, za non phis ultra

rodzaju, a które rzeczywicie reprezentuje bardzo wier-

nie kierunek i charakter naszej historyografii XVI-go
wieku.

'W roku 1555 wychodzi Historya Kromera. Polonia

sive dr origine et Rebus gestis Polonorum,

Przed nim jedno dzieo wydaa historyografia pol-

ska, i to na rok jeden przed dzieem Kromera (1554),

Marcina Bielskiego Kromk triata. Nie Kronik Polsk,

wydan, a jak zdaje si pewnem i dowiedzionem ca-

kowicie napisan przez jego sjnsi w lat czterdzieci
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póniej, ale Kronik viata, rodzaj historyi powszechnej
od pocztku wiata. Historya polska, doprowadzona
do mierci Zygmunta Starego, stanowi tylko cz, je-

dn ksig caego dziea, i jest w treci swojej powtó-

rzeniem Wapowskiego, dokd ten dochodzi, a póniej
od r. 1535, jego kontynuacy. Reszta opowiada dzieje

staroytne, podzielone ówczesnym sposobem na czte-

ry monarchie, dalej dzieje wieków chrzecijaskich,

Papiey i cesarzów, history wgiersk, czesk, Wiel-

kiego Ksistwa Moskiewskiego, opis wiata, nawet no-

wo wynalezionego; a wreszcie podaje róne oderwane

wiadomoci historyczne, geograficzne, nawet etnogra-

ficzne. Do historyków naleaoby sdzie o wartoci

tego dziea i orzec, jak dalece ono jest wycigiem i po-

wtórzeniem z dzie obcych; porównanie dokadne i je-

go rezultat naley do badania i sdu iistoryków. Tu
wystarcza ogólna wiadomo, e dzieo to histor3^cz-

nem ródem, historyczn powag byc nie moe. tylko

historyczn ciekawoci. Dla literatury jednak jest

ono wane, wprowadza wielk nowo, której lepsi od

Bielskiego histor3^cy nie czuli potrzeby: jest pisane po

polsku.

Wreszcie w- roku 1555 wysza Kronika Kromera,

dzieo które dowiadczyo' na sobie zmiennoci losu

i ludzkiej aski. Przez wspóczesnych cenione nie-

zmiernie, tak cenione, e niepowtórzonym moe w dzie-

jach przykadem, Rzplta sama, w sejmie zebrana, wy-

razia autorowi uznanie jego zasug i swoj wdzicz-

no, a do tych tak zaszczytn3^ch dzików, król Ste-

fan doda kilka sów od siebie. Wiece laurowe, da-

wane poetom przez Papiey lub ksit, wydaj si obok

lego maym tryumfem i chwa. I nie do na teuL-

Kromer i jego wspóczeni byli ju dawno w grobie,

a potomni przez dugiej czasy wierz5di w jego chwal
i powag jego ksiki. Przez wiek cay, moe duej,
by Kromer ródem i podstaw wszelkiej znajomoci

historyi polskiej. Pokolenia cae, co o swoich dziejach
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wiedziay, to z niego; jeszcze Sobieski z niego uczy
si liistoryi polsiiej; ojciec jego wyranie zaleca, e
powag, na litórej ma si zasadza caa jego synów
znajomo ojczystyci dziejów, ma by Cromerus Pod
lioniec dopiero XVll-go wieku blednie jego gwiazda,

sabnie jego wzitod, moe dlatego, e na niedbae
wycliowanie ówczesne by za ol)szerny, za szczegóo-

wy, za dobry; wystarczay im krótkie Coinpcnrlhi, ka-

talogi królów. Póniej, kiedy wreszcie wyszed z ukry-

cia Dugosz, kiedy si zaczg ruch wydawniczy i biblio-

graficzny, a po nim przyszed ruch krytyczny i ten

udzieli si historyi, wtedy Kromer spad ze swojej

dawnej wysokoci, wtedy sawa jego susznie przesza

na Dugosza, ten zosta gównem ródem informacyi,

fundamentem polskiej historyografii, a dzi Kromer za

powag pierwszorzdn, za pisarza ródowego nie ucho-

dzi wcale.

Czemu przypisa t rónic sdów? Jeden i drugi

daj si atwo pojc. Susznym jest nasz sd dzisiej-

szy, ale sd wspóczesnych by zupenie naturalnym,

nie móg byc innym. My dzi mówimy, e Kromer
jest historykiem, który bez krytycznego sdu, nawet
bez zadania sobie pracy sprawdzenia i zbadania wielu

rzeczy, skraca, streszcza, czasem rozszerza, ale zawsze

powtarza to, co przed nim napisali inni; co napisa

Dugosz do roku 1480, dalej co napisa Miechowita, De-

cyusz, Wapowski; mówimy, e nie stara si ani fak-

tów lepiej rozpozna i w prawdziwem wietle przedsta-

wi, ani ludzi i wypadków ze stanowiska bd moral-

nego bd politycznego sdzi; mówimy, e nie ma ani

wartoci pisarza ródowego, który podaje fakta w ich

pierwotnym rzetelnym ksztacie, ani pisarza krytycz-

nego, który z tak podanych faktów skada cao i wa-
ciwy charakter dziejów i sd o nich wydaje; mówimy,
e jest kompilatorem, i to kompilatorem, który nie ma
nawet tej zasugi, jak ma Miechowita lub Wapowski,
eby, powtórzywszy za drugimi dzieje dawniejsze, cig-
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n je dalej i opowiada wypadki, na które sam patrza:

Kromer bowiem koczy na roku 1506.

Wszystl<:o to jest prawd, i dlatego mamy zupe-

ng suszno, kiedy do jego dziea nie przywizujemy
tyle wartoci, ile do dziea Dugosza, albo do dzie hi-

storyków póniejszyci jak Heidenstein, Piasecki albo

Kochowski, zamykajcych si. w obrbie jednej epoki

i bdcych dla tej epoki ródami pierwszego rzdu.

x\le z drugiej strony nie powinnimy si dziwie

wielkiej sawie i wzitoci Kromera u wspóczesnych.

Dla nas jest on tylko kompilatorem, wulgaryzatorem

historyi polskiej, i dlatego jest nam i mniej potrzebny

i w mniejszem u nas powaaniu. U nich, wanie dla-

tego by w tak wielkiej cenie, e by kompilatorem

i wulgaryzatorem; oni wanie tego potrzebowali, a tej

potrzebie czyni Kromer zadosyc w mierze bardzo sze-

rokiej i z niepospolit wcale do tego rodzaju dziejopi-

sarstwa zdolnoci. Przypomnijmy sobie, e oni histo-

ryi polskiej jako caoci nie mieli; mieli dawnych kro-

nikarzy przed okietkowych, którzy w barbarzyskiej

formie rozpowiadali im o czasach odlegych, które ich

mniej obchodziy; mieli Dugosza, l^tór}^ nawet gdyby

by drukowany i wszystkim przystpny, byby ich ra-

zi swoj redniowieczn acin. To wszystko tylko

w rkopisach. I wreszcie mieli Miechowit, którego

z upodobaniem, z zajciem czyta nie mogli. Nie mieli

wic zkd uczy si historyi polskiej, nie mieli jej

w czem czyta, nie mieli zkd zrobi sobie jasnego wy-

obraenia o jej caoci i cigu. Historya czciowa,

choby najdoskonalsza, oparta na najsumienniejszem

zbadaniu róde i podajca jako rezultat niewt-

pliw prawd, ale o pewnym tylko przecigu lat,

pewnycli ludziach i wypadkach, byaby im oddaa
przysug nierównie mniejsz, anieli taka, która nie

wszystko miaa z pierwszej rki, nie wszystko sama

sprawdzaa, nie wszystko przedstawiaa dokadnie, ale

dawaa ten oe-ólnr ol)raz caoci, który bv dla nich

i
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wanie pierwsz potrzebie. Oni chcieli i potrzebowali

takiej ksiki historycznej, w której bez trudu i nat-
enia, jasno, zrozumiale, mogliby zobaczy cay prze-

bieg swojej historyi. e tam ten lub ów szczegó

moe nie by zupenie dokadny, o to nie pytali, nawet

o tem nie wiedzieli; przestawali na tem, e by im po-

dany jasno, zrozumiale i miao, z caym pozorem pew"

nej i dowiedzionej prawdy, tak, e w niego wierzy
mogli; acuch dziejów nigdzie si im nie zrywa, a-
dnego ogniwka nie brakowao. Wogóle wiek ten nie

wchodzi w rachunek zbyt cisy z history, a có do-

piero u nas, gdzie powaga ksiki i wiara w ni bya
tem wiksza, im ta ksika bya rzecz wiesz i rzad-

sz, i gdzie potrzeba jakiej historyi polskiej cakowi-
tej i prawdopodobnej, na którby mona byo si spu-
ci, bya tak wielk, e wspóczeni byliby nioe
umylnie zamykali oczy na jej usterki, gdyby je na-

wet dostrzedz mogli.

e za tej ich potrzebie nikt nie móg uczyni
zadosy lepiej od Kromera, to si nie da zaprzecz}^'.

Talent kompilatorski, talent rozpowszechnienia, popu-

laryzowania historyi jest niezawodnie niszym gatun-

kiem talentu dziej opisarskiego, ale ten talent on mia
w wysokim istotnie stopniu. Przedewszystkiem pisze

bardzo piknie. Dzi nawet, kiedy przystpujemy do

niego nie bez uprzedzenia, kiedy wiemy z góry, e
nie znajdziemy u niego adnych informacyj, których-

bymy gdzieindziej dosta nie mogli z pierwszej rki,

i kiedy czytamy w nira to tylko, o czem wszyscy od

dziecistwa wiemy, nawet dzi, czyta si ten Kromer
przyjemnie, z zajciem. Ma on ten dar u historyka

bardzo cenny, e opowiada wszystko ywo, a po pro-

stu, jest jasny, jest zrozumiay; to co opowiada obej-

muje si atwo i zostaje w pamici prawie bez jej na-

tenia. Oprócz tego, wyborny latynista, wzi od

autorów aciskich nie sam tylko sztuk budowania

zda i okresów, ale co wicej, ich sposób pisania, len
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ton tak waciwy historyi. który nie jest nigdy ani

zawiym ani górnym, a nigdy nizlvim, nigdy pedan-

tycznym, a zawsze powanym. Wyobrani, fikcy,

nie sztukuje nigdy swego opowiadania^ nie poetyzuje

wcale: jeeli co poda faszywie, to w prostocie ducha,

z naiwnoci nie z umysu; przecie zna, e nie by
on bez wyobrani, bo jego opowiadanie jest zawsze

ywe. Pisze sposobem kronikarskim, notuje wszystko,

co si w pewnym roku stao; ale jako tak to robi

zgrabnie, e rzeczy drobniejsze zostaj jak gdyby w na-

wiasach, znikaj, a waniejsze zostaj w cigu i natu-

ralnym zwizku. Wzorem jego, jeeli mia jaki wzór
ze wiadomoci obrany, by z Rzymian zapewne Li-

wiusz, najulubieszy z historyków w owym wieku; je-

dnak trzeba Kromerowi odda sprawiedliwo, e nie

naladuje go w tem, w czem go naladowa najatwiej:

retorycznym nie jest wcale, piknych maksym i fra-

zesów nie lubi, a mowy niby to miane przez wodzów
przed bitwami, cho daje, ale z umiarkowaniem.

Zwaywszy te jego przymioty, dziwi si nie mo-
na jego wielkiej sawie i wzitoci u wspóczesnych.

On im zoy t cao historyi polskiej, której ak-
nli, i zoy j pomimo wszystkich bdów rozumnie

i piknie; bdy jego b3'y tego rodzaju, e wiata
ówczesnego nie mogy tak razi, jak nas, a na odwrót,

jego przym*oty musiay ich wicej, ni nas, ujmowa.
Cig opowiadania, jego jasno i ywo odpowiaday
wanie temu, czego oni od historyi dah, a jego

pikna i ozdobna acina imponowaa im wielce i pod-

chlebiaa ich mioci wasnej; cieszyo ich to. e tym
Kromerem i jego dzieem mogli si popisa przed za-

granic.

Dzisiejsza umiejtno mówi o nim, naprzód, e
a do roku 1480 powtarza Dugosza; dalej, Wapow-
skiego ywcem, tak dalece, e po prostu cae ustpy
z niego przepisuje. Potem zarzuca nui, e jest tenden-
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cyjny; e w czasie kiedy swoj history pisa, toczyy
si w opinii wielkiie walili o podstawy i warunki osta-

tecznej Unii z Litw; Korona cigna na stron admi-

nistracyjnej centralizacyi, Litwa przeciwnie chciaa

zwizku jak najbardziej lunego. Kromer musia sta
po stronie Korony, i dlatego w caym cigu dziejów

Jagielloskicli, mówi historycy, nakrca fakta i przed-

stawia je tak, iby z nich wydedukowac si daa na

trdy cyi i prawie oparta centralizacya; dalej mówi,
e jest kompilatorem, e nie ma ani sumiennoci bada-

cza ani zmysu krytyka, ojest o wiele atwowierniej-

szy, ni Dugosz, a tam gdzie ma wtpliwoci i chce

rzecz krytycznie rozjani, najczciej j zaciemni i za-

gmatwa, zamiast rozjani.

Nie mona powiedzie, eby on si by wca-

le do obowizku krytycznego badania nie poczu-

wa: owszem, on w^tpi o podaniach starych kroni-

karzy i stara si doj prawdy o pochodzeniu i po-

cztkach narodu. Cytuje róne róda, bizantyskie,

niemieckie, ruskie: musia wiedzie, e zna je by
powinien. Podug niego Polacy nie s Wandalami,

ani Dalmatami, ani niczem innem, tylko Sowaka-
mi, który to ród jest ten sam, co Wendowie, a pocho-

dzi z Sarmacyi i z Lechem tu nad Wis przyszed.

Ale odkd Kromer przyszed do Lecha, opuszczaj go

w^szystkie wtpliwoci, zdaje mu si, e wyszed na

prost drog historycznej pewnoci i kroczy ni mia-
o za drugimi; nietylko pow^tarza wszystko, co starzy

kronikarze mówili o Lechu, Wizymierzu i jego du-
skich zdobyczach, o dwunastu wojew^odach, Krakusie,

Wandzie, Popielach i Myszach, ale nadto ma wiado-

moci, których widocznie z adnych ju róde nie czer-

pa. Naprzykad, Lech rzdzi i zniewala poddanych
ojcowsk mioci, nie za tyrask srogoci; Ziemo-

wit zaoy szko rycersk; o Piacie wie naw^et, jak

wyglda: by may i krpy; a otrucie stryjów Popiela

i napad myszy opisuje tak szczegóowo i obrazowo,
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jak gdyby na to by patrza. Za to o stosunku Polski

do Niemiec za Mieczysawa, o politycznej stronie i ko-

niecznoci przyjcia chrzecijastwa, ani sowa; mo&
dlatego, eby unikn mówienia o tej zalenoci od Ce-

sarstwa, w jak Polska ówczesna bya wesza.

Wszystko to jako przykad jego atwowiernoci

i braku krytyki. Zarzucaj mu nadto, e o czasaci

sobie wspóczesnych nie pisa, eby si nilsiomu nie na-

razi. Jeeli to prawda, to byby charakterem, jak ta-

lentem dziejopisarskim, czowiekiem rednim, drugiego

rzdu. A by moe, e takim by: co do charakteru

rzecz wiadoma, e mia swoje drobnostki, swoje pró-
noci; by moe, e mia i t ostrono, lepsz dla dy-

plomaty, anieli dla historyka, i nie chcia dotyka
wspóczesnych wypadków, eby nie dotkn wspócze-

snych ludzi. Jeeli tak byo w istocie, jeeli przez ta-

k ostrono urwa swoj history na roku 1506, i cza-

sów^ na które sam patrza nie opisa, to ta ostrono
wysza mu tym razem na ze. Uratowaa go moe od

gniewu wspóczesnych, ale zaszkodzia jego powadze
i sawie u potomnych, bo przez ni zosta on tylko

kompilatorem, a jego dzieo nie stao si ródowem.
Jakkolwiekbd, ma ono swoje miejsce zaszczytne

w naszej historyografii, jak on sam w naszej Jhistoryi.

Wmieszany czynnie w ówczesn walk religijn, naj-

znakomitszy moe po Hozyuszu obroca katolicyzmu

w tych latach, Kromer "na polu polemiki religijnej

okazuje si pisarzem tak dzielnym, e literatura musi

z uszanowaniem wspomina jego imi. On mianowicie

ten przedmiot sporu, t walk midzy Kocioem a Lu-

trem i Kalwinem, te dowody i racye, które Koció
przeciw nim wytacza, robi przystpnymi dla kadego
Polaka, umiejcego tylko czyta. Jego llozmowy Dwo-

rzanina z Mnichem (zwane krótko Mnich 1551, 1552,

1553, 1554) s naprzód doskona, bardzo roztropnie

i praktycznie napisan ksik, kademu zrozumia,
kademu zdoln trafi^do przekonania; s dalej wiat-

i
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nym pomnikiem doskonaego jzyka; i s nie przez sa-m form dyalogow, ale przez sposób rozumowania

i dowodzenia, wiadectwem, jak autor przej si sta-

roytnymi wzorami i jalv doskonale umia je do swojej

potrzeby i swego jzyka stosowa'. Mnich jest w swo-

im rodzaju pierwszem, ale i klasycznem dzieem; i on

to da ten wzór dyalogu, z którego niebawem korzy-

sta zacznie tylu wspóczesnych i modszych. Rodza-

jem, form i dnoci cz si z Mnichem, dyalogi

Wita Korczewskiego (1553), Bozmowii o Pocie, Czy-
cu i t. d.: wchodz w t sam kategóry pism pole-

micznych, a praktycznych; ale sposobem pisania i ro-

zumowania pozostaj daleko za Mnichcin.

Kromer nie jest jedyn^-m w tych latach history-

kiem. Z nim równoczenie pisze Orzechowski swoje

AwiaJe, a te cho im na tendencyjnym charakterze nie

jzbywa, s wyjtkiem w jego zawodzie. Wszystkie in-

ne pisma, to broszury, rzeczy tendencyjne, publicy-

styka owego czasu. Annale s jedyn prac Orzechow-
skiego, jedyn jego ksik, a ka aowa, e ich

nie cign dalej i nie napisa caego przynajmniej pa-

nowania Zygmunta Augusta. Dziwne to, e czowiek
tak zmienny i niestateczny, tak mao skrupulatny,

skonny do nacigania i przekrcania faktów, pokaza
niepolednie zalety w zawodzie dziejopisarskim wa-
nie, a jednak tak jest. Wprawdzie jego niestateczno

i niezgoda z samym sob przebija wyranie w Rocz-

nikach: to, co tu mówi o ludziach lub wypadkach,
wrcz sprzeciwia si temu, co o nich mówi gdziein-

dziej. Jednak, pomimo tego, jest to dzieo prawdzi-

wego liistoryograficznego talentu. Przedewszystkiem
naley si Orzechowskiemu suszna pochwaa za to, e
odstpuje od tradycyjnego sposobu pisania kronik od

Lecha, ni powtarza innerai sowami tego, co ju
wszyscy przed nim powiedzieli, o orem gniedzie, my-
szach Popiela, anioach Piasta, elaznych supach Chro-

brego i t. d., ale spisuje wypadki, na które patrza.
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Byo to niezaprzeczenie sprowadzeniem kroniki na

waciw, drog, jedynym sposobem, eby ona miaa
warto róda iistorycznego, a Orzechowski pierwszy

da przykad tej zmiany, która bya prawdziwym po-

stpem w naszej historyografii. Powtóre ma t zale-

t, e opowiada doskonale. ywy, zajmujcy, nie po

mija rzeczy wanych dla zajmujcych, a te wane
umie opowiada w zajmujcy sposób. W tem zasu-

guje na pochwa, e z umiarkowaniem daje pikne
retoryczne oracye, a z wikszem zato staraniem tre
i dno rozpraw.

Nie trzeba zbyt ostro mu wyrzuca, e Sowian
i nas Polaków wywodzi od Greków, a legendarnych

braci Lecha, Czecha i Rusa czjaii wielkimi wojowni-

kami w subie Aleksandra Wielkiego, który za ich

zasugi da im przywilej na ziemie, zamieszkane dotd
przez ich plemiona. Zagadka pochodzenia narodów,

nierównie mniej w owym wieku, ni dzi, rozjaniona,

podlegaa bardziej, ni dzi, najdowolniejszj^m czsto
domysom; a do tego, byo to pasy tego wieku, wy-
prowadza wszystko i wszystkich ze sawnych i wiel-

kich pocztków. Jak honor domów prywatnych, tak

i honor narodów, wymaga wietnego pochodzenia, a to

samo uczucie, które Sforzom kazao wywodzi genea-

logi od Eneasza i Lawinii, powodowao i Orzechow-

skiego, e dla narodu polskiego szuka "ojców nie

mniejszych jak dawni Grecy. Zreszt cay ten fasz

nie zabiera nad kilkanacie wierszy, po których zaraz

przystpuje autor do historyi Z^-gmunta Augusta.

Pogrzeb starego króla, wyjazd modego do Wilna,

a królowej Bony do Warszawy, wreszcie zwoanie sej-

mu do Piotrkowa, oto caa tre pierwszego Rocznika.

Drugi obejmuje ten sejm i burz o maestwo kró-

lewskie. Nie przytacza wprawdzie Orzechowski, jak

Górnicki, sawnej mowy Boratyskiego m exc7tso, tyl-

ko tre jej podaje, ale obraz caego zaburzenia jest

u niego nierównie zupeniejszy, nierównie lepiej po-
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zwala wyobrazi sobie, jak si to odbywao, jak si
spór jtrzy, jak róne jego przejcia po sobie nast-

poway, anieli opis Górnickiego. Pierwsza proba izby

poselskiej do króla przez Boratyskiego, odmowa kró-

la, pomys prymasa, eby grzech rozwodu królewskiego

rozoy na wszystkich poddanych, odpowied królew-

ska przez kanclerza, narada posów z senatem, a wsku-

tek tej, powtórne proby do króla i przy nich sawna
scena z Kmit, któremu król gos odebra, przez co

podniós dopiero wciek na siebie burz, wyraz tej

burzy w zuchwaym gosie Rafaa Leszczyskiego

wreszcie odjazd senatorów i posów z Piotrkowa, anar-

chia jaka ztd powstaa: wszystko to opowiedziane po-

rzdnie i ywo, wysuwa si jedno z drugiego, jedno

drugiem objania: widzi si prawie, rozumie si doskona-

le, jak to szo, jak ta burza wzrastaa. Orzechowski, nie-

dawno autor paszkwilu na Obscurum Matrimonium, zatem

jeden z podegaczów rozruchu, w Rocznikach mówi, e
maestwo byo wprawdzie nieszczciem, ale nieszcz-

ciem, które odsta si ju nie mogo, i owiadcza si

przeciw oponentom, suszno przyznaje królowi, het-

manowi i kanclerzowi. O oponentach za mówi, e
dla tej ony chcieli króla doprowadzi do abdykacyi,

a Rzplt do bezkrólewia, maestwa za uyto za po-

zór wichrzenia. Niemaego za ywiou do sporu do-

dawa miaa, jak sdzono, królowa Bona, która za

wzgardzon si majc, podszczua monych w senacie

ludzi, aeby maestwo to, wszelkimi sposobami ze-

rwali. To wszystko, co sam tak otwarcie i wyranie
mówi, nie przeszkadza mu potem, jak przedtem, wy-
chwala i Bon, i Kmit, i innych ówczesnych wi-

chrzycieh. Jeden z niezliczonych przykadów jego

zmiennoci, jeden z dowodów, e albo przekonanie

o ludziach i rzeczach co chwila zmienia, albo go nigdy

nie mia.
Rozpoczta na tym samym samym sejmie sprawa

o wcielenie Prus i Ksistwa Zatorskiego do Rzpltej

Si Tarnotcski. „Literatura'" T. I. o
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(take pretekst do wichrzenia), uniwersay królewskie,

zwalajce na posów i senat win spezego na niczem

sejmu, wreszcie szczegóowo, jasno i zajmujco opo-

wiedziana sprawa aków krakowskich, uzupeniaj ten

drugi Rocznik.

W trzecim znowu sejm piotrkowski (1550), zwo-

any nie bez oporu króla, który nie chcia zbiera
„tych sejmów na arty, na których tylko li ludzie

szkodz Rzpltej, zarabiaj na oklaski gminne." Orze-

chowski, rzadka u niego stao w zdaniu, mówi
o egzekucyi w roku 1554, kiedy pisa Ann de, to samo,

co póniej w dyalogu: da naprawy Rzeczypospolitej,

przedewszystkiem restytucyi jurysdykcyi biskupiej,

nie chce zwrotu dóbr nadanych. Szczególnie zajmujcy,

cho naturalnie najmniej bezstronny, jest ten Rocznik

przez to, e opowiada w nim Orzechowski swoj wasn
spraw, mianowicie mow, w której na sejmie, pomi-

mo oporu biskupów, zamierzonego maestwa swoje-

go ze Straszówn broni, dalej coJJoquium swoje z bi-

skupami, wreszcie konkluzy. która zgodnym sposo-

bem stana, e Orzechowski nie pierwej si oeni, a
jak dostanie na to dyspens od Papiea.

Rocznik czwarty (w edycyi Krauzego i w prze-

kadzie Wyskiego) cay niemal zajty jest spraw
wasn, mianowicie dalszym jej cigiem po oenieniu

z Magdalen Chemsk, za co susznie gani Orzechow-

skiego Ossoliski, e rzeczy waniejsze i publiczne,

mianowicie szerzenie si herezyi i spór o jurysdyk-

cy biskupi, pomija dla wasnych; a Braun pos-
dza go z tego powodu, e cae Roczniki byy tylko

pretekstem do opisania sprawy wasnej. e tu bez

przechwaek, stronniczoci i dyalektycznych naciga
obej si nie mogo, nie mona si dziwi; zreszt

Rocznik ten, czwarty, opowiada tylko mier Barbary

i sprawy wgierskie, mianowicie spraw opieki nad ma-

ym Janem Zapoly, a do powrotu królowej Izabelli

do Polski,
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Sprawa jurysdykcyi biskupiej, zaniedbana w po-

przednim, staranniej jest traktowana w Roczniku pitym,
w którym opowiedziany jest sejm r, 1552. Interim w spra-

wie jurysdykcyi i zdjcie kltwy z Orzechowskiego
a do orzeczenia papieskiego, podró króla do Gda-
ska i do Litwy, wreszcie hod wooski, zamykaj pi-
ty Rocznik, czyli: history panowania Zygmunta Au-
gusta doprowadza Orzechowski tylko do koca ro-

ku 1552.

Szósty bowiem Rocznik, niewaciwie do tych do-

dany w pierwszem dobromilskiem wydaniu, opowiada
dzieje roku jeszcze 1537, a w Tomicianach (T. XVII)
nosi waciwy tytu „Obrady i mowy podczas gów-
nego zjazdu Korony Polskiej pode Lwowem."

Rocznik ten *), który o zdolnoci i sdzie Orze-

chowskiego daje gorsze od poprzednich wiadectwo,
wartoci ródowej ze wszystkich ma bodaj czy nie

najwicej. Naprzód opowiadania i sdu jest tam bar-

dzo mao, tyle tylko, ile koniecznie potrzeba, eby mo-
wy z sob powiza i uatwi ich zrozumienie, (zdaje

si, jakgdyby autor umylnie by si stara, jak naj-

mniej mówi sam od siebie); prawie ca za tre tego

rocznika i ca jego warto stanowi mowy. które

Orzechowski, naoczny wiadek wojny Kokoszej, zaraz,

jak sam mówi, w kilku dniach spisa. On sam wygl-
da w tem pimie jak czowiek, który czuje doskonale,

e to, co si stao, byo ze i niedorzeczne: ale czci
boi si powiedzie to i narazi si na nieask panów
braci, czci za ma do tego zego pocig i sympa-
ty, cho czuje, e ze jest zem. Inaczej nie mona
rozumie niepojtej sprzecznoci, jaka si w tej ksi-
eczce znajduje. Wszyscy maj suszno, wszyscy
wielcy. Wielki obywatel i patryota Zborowski, jeden
i drugi, Xizki, Taszycki i wszyscy inni: wielki oby-

Podug Korzeniowskiego pisany w roku 1537.
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watel, patryota i t. d. król, hetman Tarnowski, Kmi-

ta, który agodnoci uspokaja umysy; wielkie i m-
dre byo przedsiwzicie króla i wielka szkoda, e
nie dosza wyprawa wooska, do której nigdy ju mo-

e tak pomylnej pory nie bdzie, ale wielkie dzieo

i wielka zasuga bya tyci, którzy t szkod sprowa-

dzili i za stracon Wooszczyzn, wynagrodzili ojczy-

zn dug litani trzydziestu kilku gravaminów! To
jest wniosek, do którego si przyciodzi po przeczyta-

niu Rocznika, jedno i drugie zdanie wykaza mona
na wasnych, sowach Orzechowskiego. Jak takie dwa
przekonania mogy si godzi w^ jednej gowie, jakim

sposobem ten sam czowiek móg i jednej stronie przy-

znawa suszno i drugiej jej nie odmawia? Na ta-

kie pytanie jest tylko jedna odpowied: Orzechowski

przekonania nie mia adnego; czu, e szlachta pode

Lwowem postpia gupio i nie patryotycznie, ale po-

wiedzie tego i nie chcia i nie mia, Z drugiej stro-

ny nie mia znowu wbrew oczywistoci, wbrew zda-

niu najpowaniejszych ludzi, o których mu bardzo

chodzio, powiedzie, e wojna Kokosz miaa susz-

no przeciw królowi. Zaj wic porednie dyploma-

tyczne stanowisko: nikogo nie obrazi, owszem wszyst-

kim podkadzi, samemu jak najmniej si odzywa i nie

kompromitowa si. Ksika, w tym duchu napisana,

nie przydaaby si na nic i mogaby co najwicej da
wyobraenie o braku przekonania w autorze, gdyby nie

to, e mimo jego woli, w tych mowaci, które przy-

tacza jako dziwy mdroci i obywatelskiego ducha,

w tych gravaminach albo niedorzecznych, albo nie do

zaspokojenia, albo tak bahych, e nie warte byy
nietylko straconej wyprawy, ale nawet straty mar-

nych sów, nie przebijaa wyranie caa umysowa
i moralna ndza tego smutnego faktu, i caa lepa
i bezmylna pocho tej nieszczliwej szlachty, która,

poszczuta intryg, powtarza z wrzaskiem jaliie hasa.
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których nie rozumie i nie sdzi, a przekonana jest, e
broni swojej wolnoci i ojczyzny.

Na ironi doprawdy wyglda to, co mówi do kró-

la naprzykad Taszycki, e „nigdy nie prowadzi woj-

ny tak trudnej i niebezpiecznej, eby w niej wierno-

ci, staoci, gorliwoci naszej nie dozna," i zaraz do-

daje: „wiadkiem Woosza." wiadkiem, prawda, ale

bezmylnoci waszej i niedbaoci o Rzplt—móg by
król odpowiedzie. Na ironi wyglda to, jak Orze-

chowski nazywa Nohilidtiscium, w którego zakocze-
niu szlachta nrosi, eby król ju te rzeczy koczy ra-

czy, bo oni ju dwa miesice próno le pode Lwo-
wem pospolitem ruszeniem! Jakgdyby to król by wi-

nien, jakgdyby on by ich tam trzyma! Orzechowski

jednak unosi si nad tem i mówi, e ,,nigdy wielka

ona i waciwa Polakom chwaa wietniej nie zaja-

niaa" i nazywa ich gens sanciissima. Prawda, e za-

raz potem opowiada, jak ta gens sanctissima, moestissima

wracaa do domu; znad tkno j sumienie, a rozsdek
wraca po niewczasie. Sam pacze nad tak si, po-

stawion w polu na darmo i tak stracon sposobno-

ci: ale upomnie, zgromi? nie, tego nie robi, tylko

w zakoczeniu jeszcze przeprasza, e owych . mów
sawnych nie powtórzy tak piknie, jak byy powie-

dziane, i jeszcze chwali Taszyckich, Zborowskich,
Xizkich \ daos principes senatus, za ich mowy tak pik-
ne i zachowanie tak szlachetne, a jednak tak wprost

sobie przeciwne. Susznie mówi o nim, cho surowo,

Ossoliski, e „powinien by raczej wytkn tajemne
spryny, moniejszych zemst i mio prywaty, i na
postrach wiekom wystawie szkarad niesfornego roko-

szu, który, gdy królowi to ponnymi, to zoliwie zaj-
trzonymi dokucza zarzutami, granice kraju, wszelkiej

obrony pozbawione, na up Wooszy podawa."
Nie uzupenia tego braku i nie nagradza tej szko-

dy, Panegiryk na uroczysto wesela Zygmunta Au-
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gusta z Katarzyn, Austryaczk, który musia na swój

czas by tern, czem bywaj, dla nas codzienne kroniki

po dziennikach, zdajce sprawy z rónych wydarzaj-
cych si dworskich parad i uroczystoci. Po wiejskich

dworach czyta musiano z niesychan ciekawoci
opowiadania o przepychu, z jakim si odby w Kra-

kowie wjazd i koronacya nowej królowej; wyobranie
musiay skwapliwie chwyta te róne szczegóy i ska-

da sobie z nich obraz licznych, jaskrawo ubranych

pocztów wojskowych, zocistych powozów, jaskrawych

wspaniaych ubiorów, kosztownych podarunków, zo-

onych królowej przez wszystkich monarchów Europy,

poczwszy od cesarza. O tern wszystkiem prawi Orze-

chowski szeroko, stylem zanadto w stosunku do rze-

czy wspaniaym i pompatycznym, a te szczegóy s
wanie gównem zajciem tego pisemka, bo cho sa-

me przez si drobne i nieznaczce, rzucaj zaAvsze

niejakie wiato na obyczaje i sposób ycia tego

wieku.

Oprócz opisu uroczystoci weselnych niema w l^a-

negiryku nic, tylko nieskoczone, przesadzone, arcy-

panegiryczne pochway domu austryackiego i Kata-

rzyny. Dawny nieprzyjaciel i szkalownik biednej Bar-

bary nie posiada si z radoci na widok tej, która za-

ja jej miejsce, i nie zna miary w uniesieniach i po-

chwaach. Wielki ród, wielkie cnoty, wielk mdro
wysawia pod niebiosy, a nawet bezczelnie ju zachwy-

ca si i nad Wenerze nie ustpujc piknoci brzyd-

kiej i odraajcej Katarzyny. A co z niej bdzie za

poytek i chwaa narodowi! „Zygmunt nieboszczyk ni-

czem tak nie jania, jak swójem z Bon maestwem,
która pierwsza cywilizacy do Polski wniosa. Te bo-

gactwa, ta obyczajów ogada, te nauki, ta wasza we
wszystkich umiejtnociach wysoka doskonao, zkd
si wziy, jeeli nie z Zygmuntowego z Bon oenie-

nia? Bona to wszystko zrodzia: ona to z sarmackiej
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dzikoci wyprowadzia nas do ludzkiego i okrzesanego

sposobu ycia, ona sprawia, e cywilizacy, Wochom,
nauk Grekom dorównalimy," Gdzie dopiero zapro-

wadzi nas wpywem swoim Katarzyna, która nas ju
tak dobrze przez Bon przysposobionyci zastaje?

Pochway austryackiego domu, witego, naj-

mdrszego, najpotniejszego, nie maj, koca ani mia-

ry. Ferdynand I zrobi dla Polski wicej, ni ktokol-

wiek na wiecie, uratowa j, zbawi, bo Polska nie-

zawodnie byaby zgina, gdyby ten król wielkodusz-

ny nie by jej da córki swojej Katarzyny na królo-

w. Dlaczego? Pyta nie trzeba, bo odpowiedzi na

takie pytanie niema; do, e bez Katarzyny byoby
ju po nas. Co wicej, taki jest zwizek midzy Pol-

sk a Austry, midzy domem cesarskim a Jagiello-

skim, e jedno bez drugiego byc nie moe i musiao-

by upad. Gdyby Kazimierz nie by poj arcyksi-
niczki Elbiety, nie bylibymy mieli króla Zygmunta
i witego królewicza Kazimierza; gd3"by Ferdynand

nie by mia za on Jagiellonki, gdzieby dzi byy
Wgry, a moe i Rzesza? U Turka. Tak samo poj
nie mona, coby si byo stao z Polsk, gdyby Zyg-

munt August nie by polubi Katarzyny?

Odpowied atwa. e dom austryacki dobrze wy-

szed na oenieniu Ferdynanda z Jagiellonk, która

ostatecznie wniosa w ten dom koron wgiersk, to

jasne; ale gdyby Zygmunt August nie by si oeni
z Katarzyn, nie trudno domyli si, coby si byo
stao: byby si oeni z inn, a wtedy, kto wie, by-
by moe zostawi syna. Z przykroci te czytaj si
te zachwyty Orzechowskiego nad tem maestwem
nieszczliwem i bezpotomnem, a wród tych pompa-

tycznie opisanych przepychów i uroczystoci, myl
szuka bohatera tych festynów, biednego króla, i wyo-

braa go sobie, tsknie wspominajcym stracon Bar-

bar, zraonym na widok nowej ony i czujcym do
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niej pocztki nieprzezwycionego wstrtu, i zaduma-
nym smutnie o losach tej korony, dla której sam sie-

bie w powtórych lubach oddawa na ofiar.

Rey zmieni si znacznie przez te lata. Dawniej-

sze uwaa mona za pierwszy okres jego pisarskiego

zawodu; teraz zaczyna si drugi. W tamtym pisywa
rzeczy mniejsze, potoczne i tendencyjne, jak dyalogi;

a kiedy przerabia wikszego Józefa, mia niewtpli-

wie podobny cel, dydaktyczny i moralizujcy, a nau-

k i moraem mierzy w ten ogó czytelników, których

nazywa prostakami. Teraz cel jego zosta ten sam
i zostanie do mierci; ale sposób jest inny, zmieni
si. Nie wiemy czy do cile wyraaj si ci, któ-

rzy nazywaj Reya pisarzem ludowym. W naszych

czasach nazwa ta daje si tym, którzy ksiki swoje

pisz wycznie, a przynajmnie przewanie dla ludu

wiejskiego; mniej uwany czytelnik dzisiejszy mógby
z nazw przenie i pojcie w wiek XVI. Rey tym-
czasem pisze dla szerokiej publicznoci, dla ludzi mniej

owieconych, chce przez takich by zrozumianym, im
dostarczy i wiadomoci, i obroku duchownego, i tej

nowej prawdy religijnej, do której sam przylgn; ale

tak czynic, nie ma na myli wsi, tylko dwór, nie wo-
ciaskiego, ale szlacheckiego czytelnika. e za po-

jciami, zwrotami, tonem, jdrnoci mowy, zblia si

do wiejskiego ludu. tak, e my po wiekaoh widzimy

niezaprzeczone podobiestwo pomidzy starym pisa-

rzem a dzisiejszym wocianinem, to nie ztd wynika,

jakoby on tego podobiestwa chcia i szuka umyl-
nie, ale ztd, e przed wiekami to podobiestwo byo
wiksze, rónica w pojciach, w mowie, w stopniu

owiaty bya mniejsza midzy rónemi warstwami

spoeczestwa. Cywilizacya blisza swego pocztku,

wicej pierwotna, utrzymuje si na jednym, a przynaj-

mniej blizkim poziomie: wicej rozwinita dzieli si

na róne stopnie.

Jakkolwiekbd, za miodu Rey cho znany i saw-
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ny, bra si do pisania dorywczo tylko, pod wpywem
okolicznoci lub wraenia. To, co dostrzega lub my-
la, zawar w satyrycznym, raczej tylko dydaktycz-

nym, dyalogu i na tem przestawa. Na dziea, na sy-

stematyczne i pracowite pisanie si nie zrywa. Ale

teraz jest ' inaczej. On sam przeszed ju modo,
a te wyobraenia i te uczucia, które wyraa, te d-
noci, którym suy, rozrosy si, dojrzay, spotnia-
y. Protestantyzm, coraz silniej czujcy si w sobie,

coraz ufniej szy w zwycistwo, potrzebuje i propagan-

dy mielszej, gbiej sigajcej. Potrzebuje tembar-

dziej, e katolicy ocknli si i zaczynaj si broni
nie artem. Trzeba ich uprzedzi, przed nimi zabez-

pieczy te tysice dusz i umysów, które nie miay
jeszcze sposobnoci pozna prawdy Boej i nad ni si
zastanowi!

Z takiego popdu wyszo pierwsze wiksze dzie-

o Reya, Postylla (1557).

Nam wydaje si to zarozumiaoci i niesumien-

noci wprost oburzajc, eby czowiek bez gbszej
nauki wogóle, a bez adnej ju nauki teologicznej,

mia si porywa na wykad Pisma w. Tamten wiek
nie bra rzeczy tak cile; a zwaszcza nie bra ich tak

protestantyzm polski. Odpowiedzie jego biecej po-

trzebie, szerzy jego nauk w sposób dla kadego zro-

zumiay, to wystarczao zupenie. A czy wykad tej

nauki i jej dowody byy gbsze czy powierzchowne,
czy z powanych studyów wydobyte i Avasne, lub te
z obcych (niemieckich gównie) i pobienych byle na-

mitnych pism poyczone, o to nie pyta czytelnik,

nie pyta te i autor. Potrzebie swoich wspówierców
uczyni Rey zadosy Posti/U, wykada ich nauk j-
zykiem przystpnym, namitno przeciw Kocioowi
podega usilnie. Dla czasów dzisiejszych, dla litera-

tury polskiej. Postylla ma dzi to znaczenie, e bya
pierwszem dzieem wikszem, pisanem po polsku; e
jzyk jej, nie tak pikny jak jzyk Kromera w 3Im-
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chu, jest ywy, jdrny i prawdopodobnie suy i po-

maga tym, co jak Orzechowski i Górnicki zaczn, nie-

bawem pisad proz, polsk, na prawd piknie. Cieka-

w jest Postylla przez to, e Rey, ze swoim zmysem
praktycznym, stosuje swoje nauki religijne i moralne

do przykadów polskich, z ycia wzitych. Obserwacya
1 dowiadczenie dostarczaj mu coraz nowych i licz-

nych przedmiotów; ztd jest Postylla wiadectwem
i ródem wanem do poznania obyczajowego stanu

ówczesnej Polski. Ale dar spostrzegawczy i zdrowy
rozsdek jest podobno najbardziej charakterystycznym

i najwikszym przymiotem, jaki na podstawie tego

dziea da si przyzna umysowi autora; yka saty-

ryczna, koncepty lub charakterystyki nie bez pewnej
siy, i zdolno napisania duej ksiki dobrym pro-

stym jzykiem, to znowu przymioty, które na tej pod-

stawie przyzna mona jego pisarskiemu talentowi.

Ale moralizator i propagator nowych religij nie

poprzesta na jednem i na suchem nauczajcem dzie-

le, Wiek jego wierzy w tttile dulci, a zamiowanie ce-

lu radzio suy temu celowi dziaaniem na wyobra-
ni, na uczucia; Rey napisa wielki dydaktyczny poe-

mat. Czyta on przez te lata wiele, dowiedzia si
wiele o staroytnych dziejach i mach, o filozofach,

poetach; ta nabyta erudycya miaa si przecie take
pokaza i wyda plon.

Dydaktyczny poemat woskiego liumanisty Mar-

cellego Palingeniusa Zodiaciis Vitae, w owym wieku,

i póniej, bo jeszcze w XVIII, sawny i wiele razy wyda-
wany, widocznie podoba mu si swoj treci i wyda
do jego celu sposobnym, skoro go przerobi. Przerobi,

nie przetómaczy. Wiele wprawdzie ustpów i wywo-
dów s prostym, nie zbyt wiernym, przekadem; ale dy-

daktyczny traktat zdobi si u Reya powieciow ni-

by fabu, wdrówk modzieca. Ta wdrÓAvka, te

filozofy, które modziecowi daj nauki, to ju Reya
wymys i dodatek; a z jego wasnej gowy wysziy



REYA WIZERUNEK. 123

oczywicie take te wszystkie, dla nas najciekawsze

ustpy, które si odnosz do ówczesnego ycia i oby-

czaju polskiego ^).

,,Wizerunek wasny ywota czowieka poczciwe-

go, w którym, jako we zwierciedle, snadnie kady
sprawy swe oglda moe. zebrany y s filozofów y z ró-

ny ih obyczajów wiata tego," jest to ni mniej ni wi-
cej tylko poemat w dwunastu pieniaci—rozdziaami

nazywa je autor—poemat, w którym autor, jak drugi

Dant, opisuje pieko i niebo, w którym obok mdrców
staroytnych, wystpuj prorocy starego zakonu, cirze-

cijascy wici obok Minerwy, Wenery i Dyany, w któ-

rym (zwaywszy t rozmaito opisywanyci miejsc

i figur) fantazya poetyczna Reya miaa sposobno po

kaza, co umie; poemat dydaktyczno-moralny, cieka-

wy, jako pomnik swojego czasu, jako wiadectwo ów-

czesnego wyrobienia jzyka i zdolnoci poety, zajmu-

jcy przeto dlatego, kto chce robi studya nad Reyem
albo nad polskim Cinue Cento-^ dla zwykego czytelni-

ka zabójczo ciki.
„Sprawa tych ksiek—mówi autor w przedmo-

wie— iest tha: I iest rzecz zmylona y z innych uczo-

nych zebrana, która tak idzye: I Ipokrates on Philo-

zoph sawny uczyni rzecz do discypuów swoich, wio-

dc ie ku poczciwym cnotom, y ku cnotliwym stanom

przypominajc im y boja bo y bieg a omylno
wiata tego, którym discypuem jego kady z nas ro-

zumie si moe, i nam tego wszystkim potrzeba.

A to bdzie Rozdzya pirwszy który zow Ipokrates.

„Rozdzya drugi, i modzyeniec ieden z onych
discypuów syszc ono upominanye, które mu si do-

brze podobao, nie zdao mu si ieszcze dosy na
thym, szed niedaleko do drugiego philozopha, które-

") Rónice Wizerunku od Zodyaku zbadane i wykiizane

dokadnie w J. Pyszkowskiego rozprawie Mikoaj Bey Wizeru-

nek (te. etc. Wynik badania jest ten, e Wizerunek jest w wiel-

kiej czci wasnem dzieem Reya.
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go zwano Diogenes, proszc aby mu to szyrzy roz-

wiód.'' I tak dalej: poemat cay jest wdrówk owe-

go discypua Ipokratesowego od Filozofa do Filozofa;

kady z nich daje modziecowi jak zbawienn nau-

k moraln, jak ma y; adna nie wystarcza mu zu-

penie, ale wszystkie te nauki razem skadaj jakoby

kodeks obowizków i zbiór prawide, których czowiek

trzyma si ma, jeeli chce y, jak powinien. ,,A tak

pod figur tego tho modzyeca kady si z nas tak

tua a thak si pyta powinien o powinnoci swojej

cnotliwej, aby nie y jako ine nieme zwierze y nie

traci sobye marnie wezwania y bogosawyestwa
swego.'" Oto cel, dno dziea; a z niej ju domyla
si mona, e tre bdzie cika. Dwunastu filozo-

fów, dwanacie rozpraw o rónych marnociach i nie-

bezpieczestwach tego wiata, o rónych cnotach

i grzechach, to temat, którego i najpotniejsza in-

wencya poetyczna urozmaici i ozdobi by nie potra-

fia. Tu za inwencya jest dziwnie naiwna, dziecinna,

saba; wiersz, jak zwykle uReya, rymujcy na te sa-

me przypadki przymiotników lub imiesowów, na te

same czasy, liczby i osoby rónych czasowników, za-

tem nucy i mczcy swoj pierwotn atwoci ije-

dnostajnoci. Nie znajdujc formy, nie znajdujc na-

tchnienia, wyobrani, zdolnoci poetycznej, szuka si
zalet dziea i jego wartoci w czem innem. Obfituje

ono w ustpy satyryczne, szuka si wic w tych przy-

ganach bd dowcipu, bd charakterystycznych ry-

sów ówczesnego obyczaju; ale i tu znajduje si mniej,

niby si mona spodziewa.

Kiedy wic ów cnotliwy modzieniec, który tak

gorco pragn nauczy si swojej powinnoci, usy-
sza od Hipokratesa, e czowiek z natury jest jak go-

a tablica, na której zostaje to, co si na niej zapisao

za modu, kiedy si dowiedzia, e na tej tablicy za-

pisa si powinna przedewszystkiem poczciwo jako

najwaniejsza, a dalej rozum i nauka, kiedy usysza.
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e bogactwo, znaczenie i inne marnoci tego wiata
bez cnoty i rozumu s za nic, i kiedy pomiarkowa
trafnie, e mistrz dopiero mu powiedzia, i jest jaka
cnota i e jest potrzebna, ale nie to, czem ona jest

i w czem polega, puszcza si na wdrówk w poszuki-

waniu prawdy i nauki, i zachodzi naprzód do filozofa

Diogenesa. Samo imi mieszkaca sawnej beczki, fi-

lozofa, który niczego nie potrzebowa, wskazuje, e
ten rozdzia poematu (drugi z rzdu) powicony bdzie
chwale miernoci i wstrzemiliwoci. Rzeczywicie
prawi Diogenes o prónoci bogactw i szkodliwoci
zbytków, a jak gdyby by czyta Horacego, jako ostatni
nauk, daje mu aksyomat medium tenuere beai, „ci s
bogosawieni, co si w rodku dzier.'* Aksyomat nie

Diogenesowej widocznie ale praktycznej, rozsdnej,

a wygodnej Horacyaskiej i Reyowej filozofii ycia.
Rozdzia ten o tyle jest ciekawy, e przez oburzenie

Diogenesa na zbytki przebija ówczesne wyobraenie
o zbytku, e mona z niego pozna, co w oczach Reya,
zatem w oczach szlachty polskiej, uchodzio za zbytek
wielki, zadziwiajcy, moe gorszcy. Te marmury,
szpalery, pawimenty, fladry, to oczywicie przepychy
ówczesnych zamków; tak musiao by na Tczynie albo

na Winiczu, tego wymagao wystawne i pikne urz-
dzenie mieszkania. A e wedle stawu musiaa byc
i grobla, wic wystawnym sprztom odpowiada mu-
sia stó wystawny i wymylny, w czem tamten wiek
by o wiele mniej umiarkowany, o wiele dzikszy od na-

szego. Rey czsto wspomina róne jakie potrawy dziw-
nych ksztatów, udajce z postawy lwa, sonia, kroko-
dyla lub inne dziwne i niewidziane zwierz, a dla wik-
szej wspaniaoci oklejone zotem malarskiem. Z obu-
rzeniem gniewa si Rey, e lew taki udziaany w rod-
ku tygodnia, czeka niedzieli, eby zadziwi goci na
uczcie swoim widokiem, a tymczasem stwardnia,
zczerstwia, zepsu si tak, e albo go ugry nie mo-
na albo strawi. Gniewa si take na zbytni obfito
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stoów, na rozliczne i drogie wina, na pijastwo, które-

go skutki opisuje eon amore w sowach, które dzi ad-
n miar zacytowa si nie daj; przypomina, jakie

ze zbytków takici rodz si przeróne cioroby, katta-

rus, kankry, cyragry, karbunkuusy.—Najtrafniejszy,

dzi jeszcze najbardziej do przystosowania jest, kiedy

opisuje finansowe skutki wystawnego i zbytkowego
ycia. Co zabawne to, e skromny Diogenes, ciod tak

powstaje na zbytki, zna si na jedzeniu, na z pie-

cze oburza si tyle, co na zocone lwy, a z tak czu-

oci, tak pieszczotliwie mówi o kurcztkach dobrze

upieczonych, o tustych prositkach, o zajczkach,

ptaszkach, rybkach, saatkach, wineczkach i t. d., e
zna, i ten Diogenes by jednym z zawoanych sma-

koszów i aroków swego czasu.

Porzuciwszy Diogenesa, którego nauka nie zaspo-

koia go dostatecznie, spotyka modzieniec na drodze

swojej Epikura. Nie trzeba nic wicej do obudzenia

ciekawoci w czytelniku. Jak móg wyglda ten mistrz

wesoego uywania w wyobrani Polaka z XVI wieku?

Jak pojmowano u nas rozkosz, obyczajn lub nie, po-

zwolon lub zakazan, mniejsza o to: ale czy ten Epi-

kur Reya, ten Zamek rozkoszy, do którego on mo-
dzieca prowadzi, bdzie mia jakie podobiestwo

z otwartem, naiwnie niewstydliwem, a tak delikatnem,

wyrafinowanem a klasycznie pogodnem uywaniem y-
cia, jakie jest w Dekameronie; albo czy bdzie mia
co wspólnego z rozpust wspóczesn wosk, rozpu-

st na wielk skal i w wielkim stylu, która cz-

sto zaprawna zbrodni, czsto bya zaprawna na-

mitnoci, zawsze wysokim artyzmem? Jednego i dru-

giego trudno spodziewa si w naszej Polsce, a zwasz-

cza u Reya; ale moe znajdzie si w nim co, co przy-

pomni lubien, dowcipn, dworsk nieprzyzwoito

Brantoma, albo przynajmniej gruby miech i ru-

baszn wesoo Rabelais'go? Sowem, jego Zamek
rozkoszy, czy bdzie peen namitnoci, elegancyi i eru-
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dycyi, jak dwory Gonzagów, Estów, Medyceuszów, czy

peen elegancyi, dowcipu i poohoci, jak dwór Fran-

ciszka I-go? Czy bdzie dworem? Czy bdzie karczm?
Nic z tego wszystkiego. Czy panowa u nas piidor, któ-

ry poecie tylko tonem moralisty i kaznodziei pozwala
mówi o rozkoszy, czy moe, a prawdopodobnie, by-

limy tak jeszcze pierwotni, e nasza rozpusta trzy-

maa si form najprostszych i najgrubszych, czy wresz-

cie Rey nie umia lub nie chcia rozwodzie si nad

tym przedmiotem, do, e ktoby chcia z pomoc
„Wizerunku," porównywa rozkosz i rozpust w Pol-

sce ze wspóczesn wosk lub francusk, dozna zupe-

nego zawodu. Epikur jest powanym starcem, staran-

nie ubranym, czerstwym, który tonem pedagoga pe-

danta, uczy modzieca, e jedyn prawd i rzeczy-

wistoci w yciu jest uycie, a królowa „Rozkosz"

zachowuje si w sw^oim zamku z przyzwoitoci, któ-

rej najsurowszy cenzor nie znalazby nic do zarzuce-

nia. askawie przyjmuje goci, kae ich czstowa
jedzeniem i winem, chodzi po swoim ogrodzie, rozma-

wiajc z fraucymerem, sowem jaka to rozkosz sztyw-

na, nie powabna wcale. By moe, e Rey nie mia
popuci cugli fantazyi, e opinia ówczesna bya suro-

w, ale to pewna, e powaga i cnota mogyby zacho-

wa si tak, jak ta Rozkosz. Same rysy konwencyo-

nalne i nieznaczce, które zarówno jej, jak kadej in-

nej personifikacyi, suy mogy: bya pikna, bogato

ubrana, otoczona licznym dworem, tyle. Dwór ten na-

zwany jest po imieniu, a te imiona jedynie wskazuj,
e to nie jest siedlisko cnoty. Fraucymer królowej

skada Venus, a prócz niej wszystkie grzechy gówne,
nazwane swojemi aciskiemi nazwiskami, Superhia, Lu-

'tiria, Invidia, Ira, Avariia i t. d.; ochmistrze nazywa-

j si Fraus i Dolus. Próno zreszt szuka czego,
coby rzucao cho najmniejsze wiato na obyczajo-

wo ówczesnej Polski; co najwicej dowiemy si z te-

go ustpu poematu, co uchodzio u nas za pikny roz-
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koszny ogród. Oczywicie symetryczny, odmierzony
ogród woski. Wszystko to zaludnione ptakami, króli-'

kami, wiewiórkami, sarnami: co troch to „chodniki"
na rogach (symetrycznie) piknie rozstawione, z cy-

prysowego drzewa i z koci soniowej, wykadane ka-

mieniami i perow macic. Taki przepych oczywi-
cie tylko w ogrodzie królowej rozkoszy móg byc,

lecz nie w prawdziwych ogrodach polskich; ale z tego

suchego inwentarzowego spisu Reya, w którym ani opi-

su ani uczucia natury dopatrzy si nie mona, mona
przecie zrobi sobie wyobraenie o tem, co rozumia-

no u nas przez pikny ogród, a nie jest to zapeni
obojtnem. Zamiowanie w schludnem i ozdobnem
otoczeniu domu, zamiowanie kwiatów, naginanie na-

tury do jakiego jej artystycznego ideau, jest zawsze

znakiem cywilizacyi ju posunitej, smaku ju kszta-

ccego si. Ile razy Reyowi przyjdzie opisywa pik-
n natur, zawsze opisuje j w ten sam sposób. Ogród
Rozkoszy moe suy za przykad, z którego mona
powzi wyobraenie o wszystkich jego opisach.

Modzieniec, wpisany przez Epikura w poczet dwo-

rzan Rozkoszy, byby pozosta w jej zamku, gdyby na

jego szczcie nie bya stana przed nim Minerwa, w to-

warzystwie swoich panien suebnych, Prudencyi i Dy-

skrecyi, i ta, wyajawszy srogo Epikura, Modziecowi
przedstawiwszy opakane skutki wszelkiej rozkoszy, roz-

koszy jedzenia, picia, prónowania, rozkoszy Yenuso-

wej, kazaa mu czemprdzej wychodzi z zamku tej,

która
Zda si, jakoby bya bogini,

Lecz, gdy lepiej obaczysz, podobnicjsza k'wiui.

(Porównanie ze wszystkich najulubiesze wida
poecie, bo powtarza si ustawicznie i w wyrazach o wie-

le jeszcze dosadniejszych). Na utwierdzenie za w do-

brych zamiarach obiecuje Minorwa Modziecowi e
mu przyle swego syna, roztropne dzieci Ratio, które

go wszystkich rzeczy potrzebnych do wiedzenia nauczy.
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Wszystkie te mitologiczne machiny, Minerwy,

Dyany, nieodczne od uczonoci ówczesnej, a tu uy-
wane tak niezgrabnie, i nieumiejtnie, i niepotrzebnie,

dowodz tylko tego, e Rey im wicej czu w sobie

brak nauki, tern wicej stara si go zakrywa. Zdobi

zatem rzecz sw^oj imionami bogów i filozofów staro-

ytnych, eby te cho troch na humanist wygl-
da; niekiedy nawet zapuszcza si w krytyk i popisu-

je ze swojemi wiadomociami, n. p. kiedy dowodzi, e
to jest zmylenie poetów, jakoby Venus bya si uro-

dzia z morskiej piany. Urodzia si ona, jak wszyscy

ludzie, z ojca Uraniusa i Matki Lopade i bya sawn
z piknoci biaogow.

Czwarty rozdzia powicony jest wanej kwe-

sty i, co czowiek poczciwy pocz ma z mioci i jak

si pod tym wzgldem zachowa. Obiecany, mJtolo-

gii nieznany syn Minerwy Ratio naprzód, a nastpnie

filozof Anaxagoras, ucz modzieca, e mio jest

czowiekowi wrodzona, aden unikn jej nie moe, ale,

e skoro mio nieporzdna robi z ludzi baznów, albo

^ wystpnych, albo nieszczliwych, przeto czowiek po-

czciwy powinien si oeni. Ta jest krótka tre roz-

dziau, wycinita z dugich rozpraw; a w tem wszyst-

kiem dwa ustpy zwracaj na siebie uwag. Jeden,

w którym Rey rozrónia cztery rodzaje mioci, i mó-

wi, e jedna idzie z podchlebstwa (mioci wasnej,

prónoci), druga z poytku, trzecia ze zbytku (ze zm}^-

sowoci i rozpusty), czwarta dopiero z prawdy: roz-

rónienie niezawodnie trafne. Druga rzecz ciekawa jest

napa Reya na bezennych, a mianowicie na ksiy
i zakonnice w gwatownym tonie polemiki ówczesnej,

echo tego, co w caej Europie mówili protestanci.

Sokrates (rozdzia pity), powtarza rad Anaxago-

rasa co do oenienia, kae roztropnie wybiera on,
dobrze chowa dzieci, uczy miernoci, roztropnoci,

bojani Boej; inny radzi trzyma si zdaa od dwo-

rów, jeszcze inny dowodzi, e czowiek poczciwy nie

LSI.
Tariiowsti. „Literatura." TI lU
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powinien ba si mierci. Platon naucza o niemier-
telnoci duszy, o naturze ludzkiego ciaa (cztery tem-

peramenty), Zoroaster o wpywie planet na losy i uspo-

sobienie ludzi. Jeszcze inny daje ma lekcy geogra-

fii i fizyki, uczy, co s rzeki, góry, morza, co deszcz,

nieg, grad i inne fenomeny w naturze; z tego wszyst-

kiego najciekawszy jeszcze jest Zamek Tumultus, z sa-

tyrycznym zamiarem, cho niedonie, krelony obraz

dworskiego ycia; kto wie, czy wspóczeni nie odga-

dywali w nim jakich alluzyj, do znanych sobie ludzi:

ksi, znuony i wyblady, który o wszystkiem musi
myle swoj gow, nazywa si Zelator, a jego dwo-
rzanie zowi si Invidus, Cupidus, Avarus, Privat, Si-

mulator. Rixa i t. d.

Po tylu naukach wreszcie, eby si lepiej w cno-

cie utwierdzi, Modzieniec zaprowadzony jest do piek-

a przez Solona. W piekle tem niema oczywicie nic

Dantejskiego; za to jest teologiczny i polemiczny pier-

wiastek protestantyzmu. Teologiczny tam, gdzie Solon

uczy, e niema czyca i powstaje na odpusty; pole-

miczny i satyryczny w tem, e cae pieko zaludnione

jest ksimi, biskupami, a zwaszcza mnichami. War-
to widzie, na co zdoby si moga fantazya Reya,

kiedy si puszczaa na obrazy straszne i przeraajce.
Oto jako przykad jego dyaby: Warcho król Rozter-

ków, król Pychy, arok król Opilstwa, wreszcie jene-

ra Lucyfer, Oprócz tego s gracze, zodzieje, oszusty,

gamraci, rzemielnicy, kupcy, szynkarze, muzycy, o-
nierze, a ydów, Tatarów i Turków „jak szczurów
w spiarni."

Potem prorok Eliasz oprowadza go po raju; opis

raju podobny bardzo do ogrodu rozkoszy, a nauki pro-

roka ograniczaj si do zwykych przytyków do ksi(,'-

y, wyrzekania na odpusty, spowiedzi, obrzdy kato-

lickie i t. d. Przy wjgciu z raju, który Modzieniec
z alem opuszcza, spotyka on Ary ;totelesa, który jako
najwikszy z filozofów, reasumuje nauki wszystkich
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poprzednich, uczy modzieca jak ma y poczciwie,

a w zakoczeniu poematu tómaczy autor „sens tych
ksiek."

A wic ten poemat bez inwencyi, bez wyobrani,
bez formy, ogoocony z wdziku, upstrzony gdzienie-

gdzie ustpami satyrycznymi, których warto ley nie

w dowcipie, ale w tern' jedynie, e rzucaj wiato na
stan wyobrae i obyczajów w owym czasie, wartoci
poetycznej nie ma. Co do treci, „Wizerunek" wydaje
si, jak gdyby przygotowaniem do najznaczniejszego

z dzie Reya, do „ywota poczciwego czowieka." Ten
sam duch, ta sama dno, to samo pitno zdrowego
rozsdku, te same mechanicznie z nim poczone ozdo-

by ze staroytnego wiata, te same nieraz myli, argu-

menty, przykady, porównania, cytacye. Tylko ,,ywot"
ma nad „Wizerunkiem" t naprzód wyszo, e jest

zupeniejszy, gruntowniej pomylany, a potem i nade-

wszystko t, e nie jest poematem.
I tak przeszo pierwszych dziesi lat panowania

Zygmunta Augusta. Dwa dziea wielkiej wartoci, ale

oba w aciskiej prozie. Zajmujcych niemao, s na-

wet i wietne jak Polonia Kromera; ale Kromer wyjt-
kowo tylko, dla praktycznej potrzeby pisze po polsku,

a Orzechowski zawsze jeszcze tylko po acinie. Rey
uprawia proz polsk, i niewtpliwie przyczynia si do

jej wyrobienia, ale jej jeszcze wysoko nie stawia. Poe-
zyi za niema w tych latach zgoa, bo nie jest ni Reyo-
wy „Wizerunek." A wic niebogaty plon tych lat dzie-

siciu? Niemay, skoro w nim mieci si najwiksze
polityczne i najwiksze teologiczne dzieo polskie tego
wieku. Ta za literatura pikna, ta poezya, która zdaje

si upion, której nic nawet nie zapowiada widocznie,

ona ju jest, ju si rozwija w cichoci, ju ma na
kwiat, i tylko patrze, jak tym kwiatem niespodzianie,

jak cudnie zabynie.
Czy wiersz Kochanowskiego Czego chcesz od nas,

Fanie, by, jak chce dawna tradycya, pierwszym, jaki
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mody poeta z zagranicy do ojczyzny przysa, czy te,

jalt dowodz nowsi irytycy, musia byc póniejszym,

mniejsza o to. Mniejsza o wiersz ten Inb ów, liiedy

jest poeta i poezya. A Kocianowslti ju jest; ju prze-

by swoje lata naulii, poetycznego terminowania we
Woszech i Francyi, i ju wróci do ojczyzny na to,

by poltazac, jal^a rodzia si pilcnod, jal^a idealna pra-

wie szlachetno natury i ywota, jaka wysoko poe-

tycznych natchnie i jaka artystycznych form dosko-

nao, kiedy wpyw staroytnego wiata, wpyw hu-

manizmu poczy si z natur polsk w jej lepszym ga-

tunku, i ze szlachetn otwart intelligency,

A za te hojne dary, które od Pana odebra, odda
ze swego jednego talentu, odda dobry dzielny suga
myl rozwinit i dojrza, uczucie wzniesione, sowo
najwyszych rzeczy zdolne i godne, odda ten kwiat

twórczoci ludzkiej, który si nazywa poezy, i ten dla

narodu swego tytu prawny do liczenia si midzy
owiecone i mylce narody, który si nazywa litera-

tur, prawdziw i zupen.
Susznie jest od tej chwili datowa nowy okres

w historyi tej literatury.
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I.

Kochanowskiego modo. Poezj^e aciskie. Pierwsze wiersze

polskie. Stosunek do Ronsariia. Powrót do Polski. Pieni. Frasz-

ki. Zgoda. Satyr.

Wiadomo, e dzieje modoci Kochanowskiego s
bardzo niepewne. Nie bdziemy tu tych niepewnoci

roztrzsa, ani pomidzy rónemi przypuszczeniami

rozstrzyga, bo stanowczych dowodów nie ma za sob
adne. Dawne podanie, jakoby przez czas jaki by na

naukach w Niemczech, zdaje si byc uchylonem na

zawsze; niewtphwem jest, e si uczy w Krainowie,

duej czy krócej niewiadomo, a potem w Padwie i Pa-

ryu. Jak dugo tam, jak dugo tu? O to spieraj si
badacze. Niektórzy dowodz, e pobyt we Woszech
trwa znacznie duej, w Paryu znacznie l^rócej, ni s-
dzono (dotychczas liczono na ten ostatni lat dwa). Po-

dug tego zdania, wszystkie niemal wiersze aciskie,

dzielone dotd midzy Padw a Pary, byyby powsta-

y w Padwie; i tam take miaa drczy modego poet
owa mio do Lydii, której tyle ladów pozostao w je-

go aciskich wierszach. Niezupenie temu twierdzeniu

wierzc, nie majc te niezbitych przeciw niemu wia-
dectw, zostawiamy to pytanie w jego niepewnoci,
a nie przypisujemy mu nawet bardzo wielkiej wagi.

Gdzie Kochanowski swoje elegie pisa, i czy jego Lydia
bya Woszk czy Francuzk, to rzecz obojtna; wan



136 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

jest tylko ta, e zagranic aciskie wiersze pisa, i py-

tanie, jakie te wiersze s, jakie icti w naszej literaturze

znaczenie.

Nie dochodzc tu zatem, które z tych modocia-

nych wierszy gdzie i kiedy powsta mogy, bo takie do-

chodzenie naley do szczegóowego studyum o Kocha-

nowskim samym, poprzestajemy na ogólnym sdzie o je-

go aciskiej poezyi z lat modzieczych, z pierwszego

okresu jego zawodu.

Uczeni znawcy literatury humanistycznej ceni j
do nizko. Mówi, e zna po niej '), i Kochanowski
urodzi si i ksztaci w czasach przekwitajcego ju hu-

manizmu. Nie roszczc sobie prawa do przeciwnego zda-

nia, to jednak na obron elegij powiedzie sobie pozwo-

l, e choby byy niewiele warte, to w naszej poezyi

znacz one wiele, bo s pierwsz prawdziw, godn tego

imienia, poezy mioci. Porównajmy aciskie wier-

sze Kochanowskiego z Krzyckim i Dantyszkiem, a prze-

konamy si, e rónica jest taka, jak midzy jego

a Reya wierszami polskimi, jak midzy Druback
a Krasickim.

Jaki ten wyraz, i jaki rodzaj tego uczucia? Rodzaj?

duo zmysowoci, która raz przyznaje si do siebie

otwarcie, a jak u Kochanowskiego nie bez wdziku,
drugi raz czy si z wyszem, szlachetniej szem uczu-

ciem, nie znika, ale si tamtem zasania; w takich razach

przesadza zwykle sentymentalno, tkliwo, albo po-

nuro. A wyraz? Taki jak u wszystkich poetów tego

czasu, przynajmniej u wszystkich aciskich, konwen-

cyonalny. Kiedy si skarymy na to, e z Kochanow-
skiego poezyi tak nam trudno odgadn, czy wypadki
jego ycia, czy jego charakter, pitno indywidualne je-

go uczu, to pamitajmy, e pochodzi to z wpywu wie-

') Ten ustp wyjty i skrócony z ksiki Jan Kocha-

nowsli, 1888 r.
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ku. ze zwyczajów literatury ówczesnej, z wzorów, a nie

z braku wyrobionej indywidualnoci jego samego.

Po dawnej poezyi woskiej, i po staroytnej, wzi-
a spadkiem poezya miosna w wielvu XV i XYI w ca-

ej Europie ten ciarakter ogólnikowy i konwencyonal-

ny. Kochanowski nie widzia, nie czyta, nie zna in-

nej; na tej si ksztaci, u tej by w szkole: nie dziw, e
nie móg pisa inaczej. Pisa jak widzia, jak wszyscy.

A jeeli jego mio (zawsze), a jego poezya w tej pierw-

szej epoce, ma tak mao cech indywidualnych i tak ma-

o biograficznych pierwiastków, to powodów szuka
trzeba nie w nim, ale w otaczajcym wiecie, w jego

wzorach, we wspóczesnej literaturze europejskiej.

Zwaywszy, e ta jego poezya modziecza jest

(prawie wycznie) miosn, trudno od niej da, e-
by nam powiedziaa, jaki on by, co myla, co czu,

pod innymi wzgldami. O wiecie zewntrznym, natu-

rze czy sztuce, nie mówi; o swojej ojczynie zaledwo

mimochodem wspomina; ze swoich przekona lub wyo-
brae si nie spowiada. Wszelako, czytajc bacznie

midzy wierszami i zwaajc, jak ustawicznie ma tylko

wiat staroytny na myli, a chrzecijaskiego nie wspo-

mina wcale (co Janicki robi czsto), zwaywszy brak

skrupuu, z jakim si rzuca w swoje miostki, mona
wnosi, e wpyw wieku, wpyw Woch ówczesnych,

wpyw autorów staroytnych, odbi si nietylko na je-

go obyczajach, ale i na jego pojciach. Róne filozofie

tego czasu nie byy mu obce: zna zapewne i dyskuto-

wa najskrajniej nawet materyalistyczne, jak dowodzi

elegia omnasta ksigi III. Tych nid przj^j: .ale ja-

kich si chwyci? Waha si zapewne, wybiera, nie wie-

dzia, co wybra. I ostatecznie na podstawie tych wier-

szy mona wnosi, e by on podobny do wielu mody
humanista, z zapaem piszcy wiersze, z gow zawró-

con troch filozoficznemi pojciami wspóczesnych
i staroytnych, z obyczajami przez ich wpyw troch
zepsutymi, z wiar zachwian przez wszystkie pytania
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i wtpliwoci, które zewszd sysza. Wszystko to wci-
ga w siebie z atwoci umysu bystrego, natury wra-
liwej, z atwoci waciw czowiekowi modemu i Po-

lakowi; a cioc mioci gównie zajty i jej poezy
swoj powicajcy, rad przecie i dumny z tego, e
wiersze pisze, moe opierajcy na nich swoje nadzieje

sawy i powodzenia. Sowem, typ modego humanisty:

kady, wychodzcy podówczas z uniwersytetu, by mniej

wicej taki; kady, który zaczyna pisa wiersze, pisa

podobne.

I to jest skutek, wpyw, znaczenie tych lat, sp-
dzonych we Woszech. Postawiy one Kochanowskie-

go na pierwszym szczeblu (najniszym) jego duchowe-

go wyrobienia, jako skoczonego humanist, jako do-

skonaego Europejczyka tych czasów. Indywidualno
czowieka i Polaka miaa si rozwin i dobroczynnie

dziaa dopiero póniej.

Ale czy mio do Lydyi opanowaa go we Fran-

cyi, czy we Woszech, to zawsze jest i zostanie widocz-

nem, e wiersze do Lydyi oznaczaj ju pewien postp,

wyrobienie, jeeli nie talentu, to indywidualnoci mo-
dego poety. One daj pozna tylko jedn stron jego

uczu i jego ycia: tylko zakochanego, do rozpustne-

go, przez czas jaki udrczonego modzieca. Byo
.
prócz tego ycie inne i wysze, które si w nim rów-

noczesne wyrabiao i rozwijao: ycie duszy i talentu,

niezalene od wybryków krewkoci, niezalene od Ly-

dyi, cho ona pewien wpyw, jak Kochanowski sam
wiadczy, mie tu moga; ycie, którego widzimy tylko

skutki, a caego procesu, pocztku i przemian nie zna-

my. Zaszo co w jego wewntrznych dziejach, co go

doprowadzio nie do zupenej jeszcze dojrzaoci, ale

ju do zupenego rozkwitu; co z naladowcy zrobio go

samodzielnym, co dusz, opanowan przez mio, otwo-

rzyo innym, wyszym, nie osobistym tylko uczuciom:

co z doskonaego typowego humanisty zrobio pierw-

szego poet polskiego.
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To jest ten szczebel drugi, na którym Kochanow-
ski stan za swego pobytu we Francyi.

W elegii szóstej, ks. I-ej wspomina on ju o swoich

wierszach polskich i mówi, e je mio i ydya na-

tchny. Nic prostszego jak to, e mody i zakochany od

tego zacz; kady tak robi, i wierzy mona e pierw-

szymi dwikami jego Muzy polskiej byy te lub owe
pieni miosne, których dzi rozpozna nie moemy.
Ale byy inne, o któr3'ch on nie wspomina, a które j-
zyk, wiersz, styl poetyczny polski, i sam jego dusz
i jego talent ukazuj w wietle nowem i na wysokoci,

na jakiej si ich dotd nie widziao.

Mianowicie po raz pierwszy ukazuje si w Polaku

poetyczne patrzenie na wiat, a w polskim jzyku poe-

tyczny styl. Jeeli nawet, jak chc nowi badacze,

wiersz C^ego chcesz od nas, Panie, nie by napisany w Pa-

ryu, to nie mniej rzecz jest oczywist (dowodz nam
pieni), e Kochanowski to usposobienie ma. i e ma
swój wasny poetyczny jzyk i styl; owszem, on pierw-

szy go tworzy.

Wemy wszystkie, ile ich jest, wiersze ludzi star-

szych od Kochanowskiego, znajdziemy w nich rym,
znajdziem}^ starannie liczon i czasem równ liczb zgo-
sek,—muzyki nigdy. On pierwszy tak sowa wybiera
i ustawia, e kade nastpne podnosi, utrzymuje dwik
poprzedniego, pomaga mu, a wszystkie razem pyn.
jak muzyczne akordy. Zdanie lub okres pikny, zbu-

dowany i zaokrglony tak, e go sucha przyj emnie^

to take nowo; w prozie znajdzie si u Górnickiego,

kto wie czy ju w tych latach; w poezyi go niema.

U Kochanowskiego on jest taki peny, taki pynny, tak

doskonale odmierzony, jak u Wirgiliusza. Czy wiersz

Czego chcesz od nas, Panie, powsta w Paryu albo nie,

pewnem jest w kadym razie ^o, e Kochanowski od
pierwszych swoich wierszy polskich okazuje ju wyro-
bion form, poetyczny styl, i e ma to, czego si dotd
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U nas nie widziao: poetyczne usposobienie, poetyczne

natchnienie. Wraca do Polslii z za^cranicy nie wywiczo-
ny w sztuce wierszowania iumanista, ale poeta praw-

dziwy, gotów ju do tworzenia rzeczy trwaej, niezmien-

nej wartoci.

Jali si ta przemiana, to wstpienie na wyszy
stopie w nim odbyo? Znowu nie wiemy. Niel^tórzy

domylaj si wpywu Ronsarda. e jego przykad
móg Kocianowskiego zachci do pisania po polsku,

to bardzo moliwe i prawdopodobne. Ale jaki by za-

kres tego wpywu? Jaki jego rodzaj? Jaka natura ich

stosunku i jakie skutki? Na te pytania róni rónie od-

powiadaj. Jedni (dawniejsi po wikszej czci) mniej si
troszcz o wpyw, ale radzi mówi o zayoci i przy-

jani Kochanowskiego z Ronsardem. Inni (jak Przy-

borowski, Maecki) nie chc przyzna wpywu a-
dnego. Wiszniewski dawniej, teraz Lówenfeld przyj-

muj ten wpyw za konieczny i pewny. Co wynika
z porównania ich poezyi?

Co do ich znajomoci i stosunku mamy tylko je-

dno wiadectwo pewne: wasne Kochanowskiego ze-

znanie, w elegii do Karola. Có on tam mówi?

Patrio modulaniem mrmina plectro

Bonsardum vidi, nec minus ohstujmi,

Quam si Thehanos ponentem Amphiona muros

Orpheave audissem, Phoebigennmve Limim.

Oto wszystko. Z tych sów wnie mona, e Ronsar-

da zna^ nie tylko widzia, ale e z nim przestawa, e
jego rozmow, a zapewne i wiersze sysza. Ale zay-
oci, tombardziej przyjani, one nie dowodz.

Z ciekawoci szuka si, czy w dzieach Ronsarda

nie ma jakiego ladu tej znajomoci, jakiej wzmianki

o modym polskim ])oecie? Nie. Polsk MS])omina Ron
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sard wiele razy (z powodu Henryka III), bez uwag,

bez czuoci i bez niechci; ale z Polaków tylko

jednego Hozyusza. Ale czy Ronsard wpyn na Ko-

clianowskiego, a jeeli tak, to w jakiej mierze?

Podobiestwo midzy nimi jest oczywiste i wie-

lorakie; jest raczej podobiestw wiele. Pierwsze i naj-

waniejsze jest to, e oba stoj na gruncie wspólnym
humanistycznego wyksztacenia i smaku; e z tego

gruntu cign swoje soki ywotne: swoje pojcia sztu"

ki, swoje formy, swój styl, swoje porównania i obrazy;

e oba zapatruj si na te same wzory i naladuj je

w ten sam sposób; e obyczajem wieku bior i prze-

rabiaj (nieraz bez ceremonii powtarzaj) to, co im si
w greckim lub rzymskim poecie podobao. Zakres poe-

zyi, jej pojcie i idea, jej technika, wreszcie jej odno-

szenie do osób lub zdarze (w jakiejkolwiek formie od

d3^tyrambu do epigramu) s u obudwóch te same: nie

jednemu lub drugiemu wycznie waciwe, ale jedne-

mu i drugiemu wspólne z caym ówczesnym europej-

skim wiatem, jalto skutek historycznych i cywiliza-

cyjnych pierwiastków wieku, jako spucizna po tych

pokoleniach, które ich zrodziy i wychoway.
Ale czy jest naladowanie? Byoby naturalnem,

gdyby poeta mody i pocztkujcy naladowa starszego

i bardzo sawnego; gdyby Polak naladowa Francuza,

starszego w cywilizacyi i w literaturze, i gdyby za mo-
du przywyky podziwia i naladowa, zachowa ten

zwyczaj na cae ycie. Ale czy tak jest? Czy Kocha-

nowski naladuje Ronsarda? Po dokadnem zbadaniu

i porównaniu ich poezyi przychodzi si do przekonania,

e nie: e tylko oba naladuj te same wzory, obraca-

j si w tej samej sferze form, uczu i poj, e s
dziemi tego samego wieku i uczniami tych samych
mistrzów, e wreszcie s do siebie do podobni jako

ludzie: ztd pochodzi, tem si tómaczy podobny cha-

rakter ich poezyi. Ale, eby Kochanowski naladowa
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Ronsarda tak, jak naladuje TibuUa albo Horacego,

jak sam Ronsard naladuje w Sonetach Petrark,

to nie.

Ale jeeli przestaniemy mówi o naladowaniu,

a zapytamy, czy przykad Ronsarda na Kochanowskie-

go nie dziaa i wpywu nie wywar, to odpowied wy-
padnie inaczej. Wpj^w ten jest tak podobny do praw-

dy i logiczny, e bez pewnego dowodu, bez dokumentu
porczajcego, przyj go musimy za nieunikniony, za

konieczny, za pewny. Bez zwizku, w oderwaniu od

wspóczesnej cywilizacyi caego wiata, aden poeta

prawdziwy, adna poezya godna tego imienia, nie da

si pomyle. Kto nie chce przyzna, e Ronsard wy-
war wpyw na Kochanowskiego, ten przyznaje tein sa-

mem, e poezya jego miaa zwizek tylko z poezy
staroytn lub z nowsz acisk, a nie z ywemi po-

wstajcemi poezyami europejskich narodów; bo najsil-

niejszym cznikiem pomidzy temi a Kochanowskim
musia by Ronsard, i nikt inny by nim nie móg.
W interesie wic dobrej sawy naszej poezyi byoby
raczej szuka tego wpywu i dowodzi go, ni mu prze-

czy. Na szczcie, suszno jest niewtpliwie przy

tych, którzy, jak Wiszniewski i Lowenfeld, wpyw ten

widz i przyznaj.

Kochanowski byby zapewne bez swego pobytu

we Francyi, bez Ronsarda, przyszed sam do przeko-

nania, e jego powoaniem i obowizkiem jest pisa po

polsku. Ale e do uczucia tego obowizku mogo, mu-

siao mu pomódz to, co widzia we Francyi, i przykad
Ronsarda, to zdaje si by jasnem.

Kiedy przyjeda do Francyi, Ronsard by ju na

szczycie sawy. To powodzenie, ta chwaa musiay
olni modego poet; musia on pomyle, e byby
szczliwym, gdyby takiej doszed. I musia take wi-

dzie, e Ronsard dlatego by tak sawny i wielbiony,

e pisa po francusku. Wtedy naturalnie moga obu-

dzi si odrazu myl, która byaby zbudzia si i sama
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póniej, e w Polsce i po polsku nikt tak nie pisze.

Czemu? Wszak i tam s ludzie i maj jzyk, czemu nie

maj nic takiego, jak Francuzi i Wosi? Dwa uczucia:

poetyczny, szlachetny popd tworzenia, potrzeba i -
dza zdeterminowana wrodzon zdolnoci i z góry da-

nem powoaniem, szlachetna dza sawy take: i mi-o ojczyzny, mio wasna narodowa, ta duma wi-
ta, która chce, eby swoja ojczyzna nie bya w niczem

gorsz i nisz od innych; to witsze jeszcze uczucie

obowizku, eby j podnosi, zdobi ksztaci, to s
uczucia, które przyszego poet, a dotychczas tylko

doskonaego humanist i troch rozpustnego, a troch
ckliwego kochanka, opady, opanoway i porway
w gór. A jak na tego modzieca dziaa musiay
nauki i upomnienia, które Ronsard nie jemu dawa,
ale swoim ziomkoml On widzia tego poet (jak wszy-

scy) wikszym, ni by w istocie, patrza na niego z ta-

k czci, jak gdyby to by Orfeusz (elegia do Karola).

Z jakiem naboestwem musia sucha tego Orfeusza,

tego Homera, który uczy, .,e to zbrodnia zaniedby-

wa swój jzyk ywy i kwitncy, a odgrzebywa Bóg
wie jakie popioy." Doszy te pojcia i do naszego poe-

ty, a moe doszy z ust samego Ronsarda, który jee-
li wiedzia, e mody cudzoziemiec pisze wiersze, a to

mu z pewnoci powiedzia czy sam Kochanowski, czy

ten, kto w znajomoci poredniczy, jeeli (co by mo-

e) niektóre z tych wierszy czyta, to z pewnoci mu-
sia tt go modego Polaka zapyta, czemu nie pisze

w swoim jzyku, musia mu co mdrego powiedzie
o koniecznej martwoci poezyi, pisanej w obcj^m jzy-
ku, prosi go, eby si nad rodzonym, ojczystym zlito-

,wa, przepowiada mu, e inaczej zostanie zawsze gsi
przy rzymskich i greckich abdziach. Z ust Orfeusza

nauki takie musiay robi wraenie i trafia do serca.

To wpyw, jaki Ronsard na Kochanowskiego niewtpli-

wie wywar.
Czy myla, e zrobi wicej i lepiej, ni tamten?
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Czy O tern wiedzia? W kadym razie to pewna, e zro-

bi wicej i lepiej.

Francuzi mówi, e Ronsard czasem przesadza,

przeholowa, dziwaczy, ale e tej wzniosoci, której

da, czasem naprawd dosiga; e im jzyk poetycz-

ny i wielki styl wyksztaci, stworzy, i na tej zasadzie

mówi o nim, e przy wszystkich swoich pomykach
i dziwactwach mia geniusz. Nie rmamy prawa ani

potrzeby im przeczy. Ale o ile wicej tego geniu-

szu musia mie taki poeta, który -bez poprzedników

i przygotowa, z jzykiem do form poetycznych wcale

jeszcze nie nagitym, kusi si o t wznioso, o ten

poetyczny jzyk, o ten wielki styl, i znajduje go

odrazu; nie maca, nie bdzi, nie wpada w pomyki
i dziwactwa, nie nadyma si ani przesadza, ale z tego

przedtem niestrojnego instrumentu, dobywa odrazu

wszystkie tony, jakie chce, a adnego nigdy nie we-
mie faszywie; który tej wzniosoci nie przesadzi, nie

wyrubuje nienaturalnie, utrzyma j zawsze w mierze,

a znajdzie rzetelniejsz i wysz, ni tamten. Takiego

majestatu, takiej siy, takiej wielkoci, jak ma styl

niektórych psalmów, u Ronsarda niema nigdzie. Jaki

dopiero geniusz musia mie ten, który poez}^ nie

odziedziczy po dugim szeregu wieków, ale j pierwszy

stworzy i tak, e po wiekach nic si w niej nie prze-

yo, nie zestarzao? Z Ronsarda wybieraj Francuzi

pewne wiersze, z wierszy ustpy i kawaki, które im

si dzi podoba mog. My z Kochanowskiego moe-
bymy powicili Szachy, albo Zusanne, albo Br-odo: ale

który Tren, który Psalm, któr Fie moglibymy wy-

rzuci albo amputowa? U Ronsarda jest wiele rzeczy

midnych albo brzydkich; u Kochanowskiego nie wszyst-

ko jest równe, ale brzydkiego, nudnego, có dopiero

miesznego niema nic. A jak to dowodzi wyszego
smaku i delikatniejszego artystycznego zmysu, jak

stworzenie poetycznego jzyka z niczego i stworzenie

go doskonalszym, ni jzyk Ronsarda, dowodzi wiek-
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szej zdolnoci i siy, tak znowu wyszego, szlachet-

niejszego natchnienia, wyszego uczucia, wikszej du-

szy, dowodz te z dzie Kochanowskiego, którym
ani równych, ani blizkich Ronsard nigdy nie napisa:

Treny, Psalmy, niektóre Pieni i niektóre ustpy Od-

prawy.

Wróci do Polski (1557), szuka sobie miejsca

w wiecie i stanowiska: wierszami aciskimi i pol-

sliimi mia sobie zrobid wzitoc, z czasem saw.
Kiedy si znalaz na dworze Firlejów, kiedy z niego

przeszed do suby królewskiej, znowu oznaczy si
nie da. Tyle wiadomo, e na dworach koczyo si
zwykle wychowanie modego szlachcica w owym cza-

sie, a zaczynaa si jego dalsza promocya w yciu,
która czasem doprowadzaa nawet wysoko. Tego wic
zapewne chcia, to sobie obiecywa i Kochanowski.

1 to pewna, e na Firlej owskim, czy na królewskim

dworze, zostawa w otoczeniu ludzi owieconych, a nie-

wtpliwie i wykwintnie wycliowanych, w rodowisku
najbardziej cywilizowanem z caej Polski, Stosunki,

czasem zayo, niekiedy przyja z najznakomitszy-

mi w kraju ludmi, daj si wyledzi czsto z jego

wierszy; daje si z nich pozna take usposobienie,

skonne do mioci i miostek, i skonno do wesoego
ycia, do hulanki z miymi towarzyszami.

Ale czem zaznaczyy si te lata w jego poezyi?

Na pozór mao czem, a niezaprzeczenie to, co pisa po

swoim powrocie do ojczyzny, daleko zostaje za póniej-

szemi dzieami z okresu jego zupenej dojrzaoci Jednak

nie przeszy te lata marnie. Pieni nie maj tej sawy
co Treny lub Psalmy^ ale Pieni byy ogromnym kro-

kiem naprzód, byy poezy! — pierwsz w polskim j-

zyku i—bardzo pikn.

Nieszczsna nieznajomo ycia Kochanowskiego,

w jakiej nas zostawili jego wspóczeni, sprawia, e
z wyjtkiem pieni okolicznociowych, spowodowanych

>« Tarnowski „Lilciatum " T. I. ' >
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jakiem zdarzeniem, nie moemy wiedzie, ani nawet

z jak tak, nadziej pewnoci dochodzie, kiedy która

z jego pieni powsta moga. Wszelako, zwaywszy
jego mody wiek i jego usposobienie, przypuszcza mo-

emy logicznie, e znaczna cz jego pieni mio-

snych i jego Fraszek musiaa powsta w cigu pierw-

szych dziesiciu lat po powrocie. By mody, by du-

o w miecie, a zawsze midzy ludmi, nie odosobnio-

ny na wsi jak póniej; wniosek ztd prosty, e do czu-

ych westchnie, jak i do pustych uciech, wicej mia
wtedy sposobnoci i popdu, ni póniej.

Wiersze aciskie nie ustaj i nie ustan do ko-
ca, a przy niejednym z nich mona napewno pooy
dat jego powstania. Elegia VII ksigi II, na powrót

króla z inflanckiej wyprawy, bya oczywicie napisana

wkrótce po powrocie z zagranicy. I tak samo Elegia

YII ksigi I do Mieleckiego. Z roku 1559 ub 1560 mu-
si by Elegia do Karola (VIII ksigi III), ze wzmiank
o mierci Henryka II. Elegia V ksigi III, na wjazd

Padniewskiego na biskupstwo krakowskie, wskazuje

niewtpliwie rok 1560. Z przed roku 1561 jest Elegia

V ksigi I do hetmana Tarnowskiego, a z roku 1561

Elegia aciska II ks. III i polskie wiersze na jego

mier.
Z pieni polskich niektóre tylko, okolicznociowe,

dadz si odnie do pewnego roku, lub pozna po ro-

ku wydania, jak Pie o Potopie (1558). Pie dziesita

ksigi I, naladowanie zbj^t wyrane Horacego Carmen

Sacculare, moga take powsta w tych latach, kiedy

poeta mody potrzebowa si pokaza, popisa, i polskim

wierszem, i szczliwem naladowaniem staroj^tnych.

FamitJca Janowi s Tcsyna, pierwszy tak dugi polski

wiersz Kochanowskiego, a ozdobiony ustpami istotnie

piknymi, musiaa by blizk mierci modego narze-

czonego królewny szwedzkiej, zatem powsta w ro

ku 1562. Ale pieni miosne, od wszystkich tamtych
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ciekawsze, a po najwikszej czci i pikniejsze, jak,

po czem pozna, kiedy która z nich bya pisana? Do
kogo? W jakich okolicznociach? Niema po czem po-

zna. Poznaje si tylko nadziej lub smutek, w ró-

nych stopniach mocy; ztd wniosek, e gdzie stopie

uczucia inny, tam i osoby inne byc musz. Przypusz-

cza si, e wszystkie musia poeta pisa, kiedy mia
jeszcze prawo, choby coraz mniejsze, uwaa si za

modego. Ale do jakiejkolwiek pewnoci, do bodaj

przyblionego oznaczenia, podstawy nie mamy adnej.

Nie majc jej, poprzestamy na tem, co moliwe, na

wskazaniu, jakie te pieni s i czem s dla naszej li-

teratury.

Z góry, i raz na zawsze, powiedzie trzeba, e
w pieniach polskich, jak i w aciskich Elegiach, jest

wiele naladowania staroytnych; e nieraz zdarzaj

si cae pieni przerobione, czsto wiersze, a nawet

ustpy, od innych poyczone. Naley jednak uwaa,
e co nie uszoby w naszych czasach, tego tamten

wiek poecie nie mia za ze, owszem, pozwala zupe-

nie, a moe nawet uwaa za chlub poety. Stosunek

Pieni do wzorów staroytnych jest dzi tak zbadany,

e wiemy ju dokadnie, który z nich wiersz lub ustp,

i w jakiej mierze, jest naladowany lub poyczony ^).

W to wicej nie wchodzc, trzeba tylko krótko, ale

stanowczo, stwierdzi, e Pieni w ogólnoci, i Pieni
miosne, jak byy w swoim czasie pierwszym kwiatem

polskiej liryki, tak s dzi, i zostan zawsze, jej ozdo-

b i chlub. Dziwi si raczej naley, e je tak mao
znamy i pamitamy; by moe, e przyczynia si do

tego i brak tytuów. Wiersz, oznaczony tylko such
cyfr, nie utkw4 tak w pamici, jak ten, który samym
napisem róni si od innego i chwyta uwag czytelni-

') Parylak. Zbiorowe wydanie pism K' chnnowskiego.
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ka. Jakkolwiekbd, s, midzy pieniami rzeczy licz-

ne, równe najpikniejszym zagranicznym, wspóczesnym
lub dawniejszym; owszem, rzeklibymy, cho niemia-

o, e nad niejednym sawnym lirykiem Kochanowski

ma w kadym razie wyszo prostoty. Petrarka, na-

przykad, czsto sili si na sztuczne wymysy, na

przerafinowan czuo; jego woscy i francuscy nala-

dowcy tembardziej. Kochanowski nie wpada prawie

nigdy w sztuczn przesad; wieo i szczero uczu-

cia, samorodno jego wyrazu, wydaje nam si u niego

rzetelniejsz i wiksz.

Pieni miosne maj róny ton i charakter, zale-

ny od uczucia, które je natchno. Kiedy to jest gb-
sze, mocne, tam w swojej probie, nadziei, gniewie czy

smutku, poeta jest powany, bardzo wzruszony, namit-
ny czasem, rzewny zawsze, i zawsze (w tych wierszach)

uczuciem szlachetny. Nietylko kiedy chce lub spodzie-

wa si tei, któr kocha, odda serce, rk, cze, cae
ycie swoje, ale i w takich, gdzie o lubie nie myH,
gdzie przedmiotem jego uczucia jest—ile domyla si
mona—osoba zamna. Jako przykad 'przytaczamy
Pie siódm i ósm Ksigi pierwszej.

Ale s i pieni lejsze, jak byy w jego yciu lej-

sze przelotne mioci. W tych pieniach znowu jest

taki zrczny i ujmujcy, tak adnie umie prosi, zale-

ca si albo skary, e, czytajc go, mona wyobrazi
go sobie wcale niebezpiecznym dla tych askawszych
czy sroszych piknoci. A przytem, rzecz godna uwa-

di, myl wiersza i jego cel nie s zapewne cnotliwe,

ale wyraz jest zawsze delikatny, w mierze trzymany,

nigdy gruby lub nieskromny. miao nieprzyzwoity,

nigdy nieestetyczny, we Fraszl-nch^ w Pieniach mio-

snych, nawet lekkich, Kochanowski trzyma swoj lek-

ko na wodzy z takim dobrym smakiem i delikatnem

uczuciem, jak nie kady ze wspóczesnych liryków za-

granicznych; a zarazem bardzo zrcznie, bardzo na
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prawd ZeM'o, umie t lekko swego uczucia dac po-

zna.
Otó pieni, nawet modziecze, maj to w naszej

poezyi znaczenie, e s wyrazem bardzo rozmaitym
i wielostronnym, i wyrazem po najwikszej czci pro-

stym, uczucia wspólnego wszystkim ludziom, ale pod-

niesionego, wyszlachetnionego, w wybranej poetycznej

dusz}^ Maj to znaczenie drugie, e pisane s z mi-

mowoln moe i niezupenie wiadom, ale z wyrobio-

n ju i wielk sztuk. Dwik i rozmaito rytmu, jak

rozmaito tonu, zupene opanowanie jzyka i wier-

sza i zupene nim wadanie, czyli w^yrobienie formy,

bez której niema poezyi, jak niema czowieka bez cia-

a, to wszystko znajduje si w Pieniach. Zobaczymy
póniej Kochanowskiego gbszym i potniejszym na-

wet w pieniach; ale te, które w tych latach móg pi-

sa, ju wystarczaj na to, by on by prawdziwym poe-

t, a Polska miaa prawdziw poezy.
Ale nie same pieni tylko, Fraszki take powsta-

wa musiay w tych latach modoci i dworskiego y-
<}ia. Cigny si przez cae ycie, ale cz ich naj-

wiksza, i najbardziej charakterystyczna, z wszelkiem

podobiestwem do prawdy, musi si odnie od lat mo-
-doci.

Zbytecznie byoby powtarza, e Fraszld s rodza-

jem wspólnym caej tiumanistycznej literaturze euro-

pejskiej, e u nas kwity dugo (a nie osobliwie) a do
koca XVII wieku, i e Fraszki Kochanowskiego s bar-

dzo ciekawym i bogatym dokumentem do studyowania
i poznawania strony obyczajowej ycia towarzyskiego
w XVI wieku. I to take wiadomo zbyt dobrze, e ze

wszystkich, jakie s w polskiej literaturze, te s i najza-

bawniejsze, i najlepiej pisane. Owszem, monaby po-
wiedzie, e one jedne pisane s dobrze, z miar w ar-
cie choby najgrubszym, ze zgrabn form. S to ar-
ty i wybr^-ki czowieka dobrze wychowanego, cywili-

zowanego, i artysty, który ma ten szczliwy zmys
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i takt, e sam nie lubi i czyta nie kae tego, co gru-

be, niesmaczne, odraajce, a tym zmysem i taktem

wiedziony, umie dotyka przedmiotów nieprzyzwoi-

tych, chodzi po gruntach niebezpiecznych, a nigdy si
nie zapa w bota i rynsztoki i w nich nie zagrz.
We Fraszkach hulaszczych, nawet rozpustnych, Kocha-

nowski ma wdzik szczerej wesooci, dobrego humo-
ru, i ma ten szczliwy wrodzony dobry smaki e
w nieprzyzwoitoci otwarty, nie jest w niej nigdy gru-

bym, jak Rey naprzykad w FigliJcach, jak modszy
o sto lat Wacaw Potocki w Jorialitates. Fraszek za-

bawnych jest duo, bardzo wietnych dowcipem mniej:

ale takich niema wcale, które zamiast miechu wywo-
ywayby niesmak i obrzydzenie.

Ale s, midzy Fraszkami i takie, które dowodz,
e i wyobrania poety bya czasem wród tych hula-

nek zajta, i nieraz nawet jego uczucie byo wstrz-
nite. Do kogo? w jakich okolicznociach s pisane?

Próno ama sobie nad tem gow. To jedno zdaje

si pewnem, e niektóre wierszyki oznaczaj uczucie

przelotne, poche, a jednak ywe; inne pisane s w ce-

lu moe nie budujc3^m, ale z gbszym akcentem

i proby, i opinii o przedmiocie tego uczucia. Niektóre

s bardzo adne, a co dziwniejsza we Fraszkach, po-

wane smutkiem albo oburzeniem. Do tego rodzaju

wierszy i natchnie, zaliczy trzeba i jego przekady

lub przerobienia z Anakreona. Pierwszy to raz poeta

grecki tómaczony b3' na jzyk polski; a ci, którzy tó-

maczyli „zdrajc starego" w wiekach póniejszych, moe
robili to równie dobrze, ale nie zdaje nam si, eby
z wikszym wdzikiem ni Kochanowski.

Ale mody, czsto pocho zakocliany poeta; nie jest

tylko uywajcym ycia modziecem, ani tylko arty-

st, zamiowanym w swojej sztuce. Jego ojczyzna prze-

bywa kryzys wan; a on jest Polakiem, i dobrym Po-

lakiem. Pod wpywem tych rozterków, które w Rzpltej

widzi, tych grób, które nad ni wisie mog, pierwszy
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raz stroi on swoj lutni na ton nowy, wychodzi ze sfe-

ry osobistych wrae i uczu, i pisze Zgod, a po niej

Satyra.

W tern wielkiem reHgijnem i politycznem zamie-

szaniu, z czem odezwie si poeta? Jak je zrozumie, jak

osdzi, jak na nie radzi spróbuje?

Na sejmie roku 1562 ma si traktowa wdszca od-

dawna sprawa Egzekucyi. Podkanclerzy Padniewski

zagaja ten sejm w imieniu króla mow, z któr Kocha-

nowskiego wiersz ma zwizek widoczny. Król na to ten

sejm zwoa, „aby si w mioci i zgodzie Rzeczypo-

spolitej posuyo." Do tego samego zmierza swoim
sposobem poeta.

Zaczyna on od filozoficznego pojcia Zgody, przy-

pomina potem, jak niezgoda zmoga i obalia potne
mocarstwa, wreszcie szuka powodów niezgody polskiej.

A wic naprzód ten, e „wszyscycie odstpili od swego
urzdu." Nikt nie patrzy tego, co do niego naley,
tylko kady podglda, strofuje, posdza lub szkaluje dru-

giego. Dalej rozterka religijna, Wszyscy opowiadaj
sowo Boe, nie pytajc, zkd prawo, kto im da ten

apostolski urzd. Jeszcze dalej ,,zbyteczne w^olnoci wy-
ciganie," korona zostawiona na koszu bez tej wadzy,
jak miaa dawniej, a zanim nowy jaki porzdek jest

obmylany i opatrzony, burzy si wszystko, co skadao
daw^y. S to spostrzeenia niezaprzeczenie bystre, tra-

fiajce w samo jdro ówczesnego zego, i staych uspo-

sobie polskich, a pod jednym wzgldem, owej „na ko-

szu zostawionej korony" trzeba uzna Kochanowskie-
go gbszym od Modrzewskiego nawet. Czy to myl z je-

go wasnej gowy, czy moe z królewskiej pochodzca?
W kadym razie przez nikogo dotd tak wyranie nie

wypowiedziana.

Pierwszy raz w Zgodde zabra Kochanowski gos
w sprawach publicznych; niebawem zabra go po raz

drugi w tym samym duchu, z tego samego popdu.
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Zf)oda bya poeiycznem powtórzeniem tego, co w mo-
wie od tronu powiedzia podkanclerzy Padniewski; Sa-

tyr odpowiada temu, co w rok póniej mówi od tronu

jego nastpca Myszkowski. Podobiestwo jest mniej

dokadne; poeta dodaje ustp o szkoacli, w myl da,
jakie si wówczas daway sysze; zato pomija dwie

najwaniejsze myli z mowy tronowej, mianowicie

o wojnie zaczepnej z Moskw, która jedna moe by
prawdziwem zabezpieczeniem Rzeczypospolitej, i o po-

prawie losu miast i poddanych. Mimo tego opuszcze-

nia jednak, jest SatAjr politycznie mdry i patrzy dale-

ko, kiedy przypomina, jak wielki knia moskiewski

,,listami wywodzi, e prawem przyrodzonem Halicz

na przychodzi,'' i kiedy pyta: „jak przyja z Niem-

cy macie?'' Wyrzuca Polakom, e wzili si do gospo-

darstw i stara okoo majtku, a zaniedbali r3'"cerskie

rzemioso, zmikli, zniewiecieli: a na sejmach wy-
uczyli si tylko radzi i gada, a nie nauczyli si ro-

bi, i tem si stao, e „kiedy trzeba byo si bi, to

oni radzili," i dali sobie wzi Poock, W kwestyi re-

ligijnej stoi Satyr na stanowisku cile katolickiem.

Tym, co dysputuj o wierze i nowe nauki wymylaj,
kae „i do Trydentu" i tam pokaza, co umiej. O so-

bie skada owiadczenie, e trzyma si tego, co na

chrzcie przyrzek, i tego nie odstpi, ,,choby mi spa
miaa gowa." Koczy si Satyr przemow Chirona do

modego Achillesa, która jest zapewne pod temi figu-

rami nauk dla Zygmunta Augusta.

Satyr jest wanym dokumentem do poznania prze-

kona Kochanowskiego, politycznych i religijnych, jest

dalej wanem w naszej literaturze zjawiskiem, jako sa-

tyra polityczna, nie pierwsza, ale pierwsza dobrze,

a miejscami wietnie, napisana. Trzeba jednak zaraz

doda, e on jest raczej wierszem dydaktycznym, otwar-

cie i wprost moralizujcym, ni satyrycznym- Ko-

niecznego pierwiastku satyry, to jest ironii, sarkazmu,

jest w nim bardzo mao; jak wogóle w caej literatu-
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rze polskiej tego wieku. Ale jest wiele politycznego

rozumu, wiele bystroci, wiele patryotyzmu w kwe-

styach politycznych; w religijnych jest miao, sta-

teczno; jest wysoka cywilizacya i szlachetna for-

ma. Dwa pierwsze Kochanowskiego wiersze politycz-

ne, Z^OfZa i ^Sa^/*, rozpoczynaj wietnie szereg naszych

patryotycznych poezyj.





^

II.

Modrzewskiego o Kociele Ksiga Druga. Orzechowski. Pole

mika z Modrzewskim i Stankarem. Dyalogi. Quincunx. Cliarak-

terystyka ogólna. Solikowskiego Idea Apocalyptica.

Kiedy tak mody pisarz zajmowa w literaturze

miejsce tak wielkie, jak przed nim nie zajmowa nikt,

co robili ci starsi, co zawód swój zaczli duo przed

nim, a przed jego wystpieniem sami jedni wiecili pi-

sarskim talentem?

Pisz wszyscy, a kady pochwycony konsekwen-
cy swojej myli i swoich czynów, jakimi dla autorów

s pisma, kroczy dalej po drodze, na któr wstpi. Ale
zanim do nich wrócimy, naley si krótka wzmianka je-

dnemu, który pisarzem nie jest, ale teraz, w staroci,

na schyku swego ycia, pisze ma ksieczk w kwe-
styi specyalnej, z jego zawodem zczonej, a wanej.
Hetman Tarnowski wydaje (1558) Consilmm Bationis Belli-

cae. Ksieczka to ciekawa. Przez wojskowego pisana,

na znajomoci sztuki wojennej i na praktycznem do-

wiadczeniu oparta, suya z pewnoci za pomoc tym
nie wojskowym, którzy póniej o wojskowych spra-

wach pisali, a przynajmniej wspominali. Stanowisko
moralne jest to samo, co u Modrzewskiego w ksidze
o wojnie; tylko wojna obronna jest godziw, a bogo-
wiestwo Boskie, gówny warunek zwycistwa, tylko

na godziw wojn spyn moe. Stanowisko religijne
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wzgldem Rzymu raczej nieprzyjazne. Wca'e zoli-
wie wyraa si hetman o Papieu, który na swoje ce-

le ciga annaty, ustanowione pierwotnie na obron
przeciw nieprzyjacioom wiary. Kwestye cile woj-

skowe dziel si na: obowizki króla (rzdu) czyli

przysposobienie zawczasu wszystkiego, co do wojny
potrzebne; obowizki hetmana w czasie pokoju i w kam-
panii; obowizki oficerów wszelkiego stopnia i onie-
rzy. Zakadanie obozu ma swój rozdzia osobny. Wy-
maganie karnoci i porzdku, wówczas zapewne takie

samo jak dzi, a ubezpieczone surowymi artykuami
prawa wojennego, dla czytelnika nie wojskowego bd
dzi zapewne najciekawsze i najatwiejsze do zrozumie-

nia i osdzenia.

Modrzewski posuwa si coraz dalej i coraz mielej

w kierunku protestanckim. W roku 1559 wychodzi

zbiór jego broszur, przez te lata pisanych, a pisanych

po wikszej czci w odpowiedzi Hozyuszowi i jako

polemika z jego dzieami (dyalogi o maestwie ksi-

y, o komunii pod dwiema postaciami etc, etc.) jako

Druga Ksiga o Kociele {de Ecclesia Liber Secundus).

Dzieo to jest w oczywistym i blizkim zwizku
z tym programem protestanckim, który na sejmie roku

1555 wystpi tak silnie i tak namitnie. Pisarz da
prawie zupenie tego samego, czego tam domagali si
posowie, czemu opiera si król, ustpujc cokolwiek,

zwlekajc i dyplomatyujc wicej. Frycz tutaj, jak

w pierwszej ksidze o Kociele, chce pojednania wszyst-

kich wyzna, jednego, powszechnego, ale kompromiso-

wego Kocioa. Jest w dobrej wierze z pewnoci: nie

jest stanowczym luteraninem ani kalwinist, ale kato-

likiem jest duo mniej, ni si nim wydawa przed kil-

koma laty. Powodem jest niewtpliwie z jednej stro-

ny logika wasnych przekona i coraz wiksza sia pro-

testanckich dnoci, coraz namitniejsze do nich przy-

wizanie. Z drugiej strony rosnce take przekonanie,

e Koció nie ustpi, nowych nauk nie przyjmie, mo-

i
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dyfikacyj w artykuach wiary nie dopuci: i ta obrona,

jak swojej sprawie daj katolicy, coraz staej i coraz

energiczniej (pisma Hozyusza).

Pod tymi wpywami Frycz oddala si od Kocio-

a coraz bardziej. miao znosi i kasuje Msze, odpu-

sty, nauk o czycu, i Sakrament Ciaa i Krwi Pa-
skiej. Tem mielej da maestwa ksiy i nabo-

estwa w krajowych jzykach. Robi ostatni krok w swo-

jej rozpocztej przed laty organizacyi Kocioa: opisu-

je sposób wyboru Papiea. Co at dziesi ma si od-

bywa Sobór powszechny caego cirzecijastwa, zo-

ony z duchownych i wieckich naturalnie, i ten wy
biera dziesiciu mów, znanych z cnoty i nauki, lvtó-

rzy kolejno jeden po drugim maj przez rok jeden

rzdzie Kocioem. Po roku Papie ustpujcy ma
zdawa spraw ze swego urzdowania, a moe bye s-
dzonym i karanym, jeeli si pokae, e jest suszny

powód po temu. Taki projekt organizacyi (!) Ko-

cioa przypisany jest komu? Papieowi wanie. Pa-

wiowi IV.

To jest drugie stanowisko Modrzewskiego w kwe-

styach religijnych, daleko mniej jeszcze katolickie, ni
byo pierwsze. Trzecie, na którem on okae si w Syl-

cach, bdzie jeszcze dalej posunite w tyra kierunku.

I teraz nastpuje duga i zacita polemika midzy
Modrzewskim a Orzechowskim. Ten ostatni, w roku

Jeszcze 1556 przez tamtego chwalony i sawiony za to,

e mia odwag si oeni, ten sam, który w tym cza-

sie pisa Repudiiun Romae, teraz przestraszony zdaje si

szczerze postpem religijnych nowoci, a przestraszony

take o siebie, bo coraz mniej spodziewajcy si uzna-

nia swego maestwa przez Stolic Apostolsk, wyst-
puje teraz jako najgorliwszy, gwatowny obroca tego

Kocioa, przeciw któremu si zbuntowa. Obrona i gor-

liwo dziwna; pena niekonsekwencyi, jak charakter

i ycie tego czowieka. W oracyi pro Bignipite Sacer-

dotali, upomina i zaklina nuncyusza Bonioani, eby za-
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prowadzi porzdek w sprawach religijnych (co znaczy,

eby wypdzi heretyków), a zarazem upiera si przy

prawnoci swego maestwa, dowodzi z oczywist z
wiar, e zawini jedynie tern, e stan wyszy kapaski
zamieni na niszy maeski, a w kocu grozi zu-

chwale, e jeeli Rzym nie uzna jego maestwa, to

on sobie poszuka tego uznania w witej cerkwi

greckiej, a jak na tem Rzym wyjdzie, to wkrótce zo-

baczy.

Fricius, sive de Majestate Sedis ApostoUcae, jest spo-

kojniejszy od innych jego pism, wolniejszy od wykr-
tów i paradoksów. Ale jeeli pismo lepsze, to uczynek

brzydki, podstpny. Orzechowski przybi na drzwiach

kocioa w Wolborzu tezy, na które Modrzewski mia
mu odpowiedzie: jeeli nie odpowie, w sensie katolic-

kim, do dwunastu godzin, Orzechowski oskary go o he-

rezy. Przybi za te swoje tezy w chwili, kiedy Mo-

drzewski z Wolborza by wyjecha i mia wróci dopie-

ro nazajutrz, lub za dni par. Z podobnego podstpu
wysza i Chimaera. Orzechowski dosta jaki rkopis,

którego Stankar nie by wydrukowa, moe nawet oba-

wia si drukowa, i przeciw niemu napisa Chimoerr,

oskary go o herezy, i da wygnania. Pisemko cie-

kawe, naprzód przez wielk zarozumiao i samochwal-

stwo autora, a potem jako znak i miara przemiany

w jego usposobieniu. Coraz mniej spodziewa si uzna-

nia swego maestwa, pragnie go coraz gorcej, i... po-

kornieje. Nie rzuca si, nie grozi; obstaje przy swojem,

ale spodziewa si i udzi, e t gorliw obron Kocioa
zaleci si biskupom i Papieowi i moe otrzyma to, cze-

go otrzyma nigdy nie móg. Chimaera jest ju przy-

grywk do ostatnich pism Orzechowskiego; ten sam

pomys, tylko szerzej rozwinity i wymowniej napisany,

znajdzie si w Dyalogn olcolo E.reJiucyL

Dyalo(j ten oznacza ostatni okres w jego zawodzie,,

a zarazem wietn w literaturze polskiej nowo.
Pierwszy to raz pisze Orzechowski po polsku; a jak
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wiersz u Kochanowskiego, tak jzyk prozaiczny u niego

po raz pierwszy dochodzi do piknoci.
Zanosio si na sejm roku 1562. Zwoany on by

na to, eby raz zaatwi wiszce sprawy sporne i da-
nia (Egzekucy). Orzechowski, który uznania swego ma-
estwa dotd si nie doczeka, [a starzejc si, ju wi-

dzia coraz mniej czasu przed sob, potrzebowa uj so-

bie opini katolick, a zwaszcza biskupów. Ale obok
tego lka si tego rozprzenia, które w Rzpltej wi-

dzia, lka si o jej przyszo: i chcia wypowiedzie
otwarcie, w czem widzia jej zabezpieczenie i ratunek,

Dawniejsi badacze (Ossoliski), przypuszczali w teo-

kratycznym systemie Orzechowskiego tylko z wiar
i ch pozyskania biskupów. Nowsi (Kubala, Szujski)

przypisuj tym pismom jego wielki a szkodliwy wpyw
na póniejsze pojcia polityczne w Polsce, ale wierz
w szczero jego trwogi o Rzeczpospolit i jego prze-

konania, e powrót do religijnej jednoci bdzie jej za-

bezpieczeniem, skoro religijna rozterka jest wielkim po-

wodem jej rozprzenia.
Myl podstawna Byalogów jest ta, e król bierze

swoje królestwo, swoj wadz, od Papiea, jest jego

podwadnym. Gówny argument i dowód jest ten, e
skoro biskup (prymas) wkada królowi koron na go-
w, to oczywicie wadza duchowna nadaje wadz
rzdcy wieckiemu, który te od niej we wszystkiem
ma byc zalenym. Twierdzenie z nauk Kocioa o wza-

jemnym stosunku obu wadz zupenie niezgodne, pa-

radoksalne, a dowodzone naciganym sposobem, szum-
nym, ale bahym. W kwestyi, która si wanie toczy,

w kwestyi Egzehucyl, mówi Orzechowski, e ta powinna
si zacz od porównania faktycznego stanu rzeczy,

z koronacyjn przysig króla; a w czem si od tej

przysigi odstpio, to ma byc naprostowane i napra-

wione. Znaczyo to, e trzeba przywróci jurysdyk-

cy biskupów, a heretyków skaza na wygnanie. Egze-
kucyi w cisem znaczeniu sowa, zwrotowi nada i dóbr
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królewskich, sprzeciwia si Orzechowski namitnie,

i w ustpach wielkiego retoryczneo;o efektu. Sprawy
sdowe miayby byc zdjte z sejmu, a oddane osobnym
staym sdom ziemskim, nad którymi byby jeden sd
najwyszy (póniejszy trybuna).

Byalogl s ksik bardzo znaczc. Naprzód dla-

tego, e s pierwsz broszur polityczn, napisan po

polsku, a pisan wietnie, z niezaprzeczonym talentem.

Powtóre dlatego, e s bardzo nauczajcym wyrazem

ówczesnej opinii polskiej i jej poj. Wreszcie, przez

wpyw, jaki mogy wywiera. One pierwsze w^ literatu-

rze wieckiej afirmuj tak silnie dno katolick, po-

wrót do dawnej jednoci Kocioa; ale jak s objawem,

a poniekd moe i jedn ze spryn podnoszcej si
dnoci katolickiej, tak s te wyrazem, a niewtpli-

wie i utwierdzeniem, propagand, tego pojcia wadzy
warunkowej i na umowie opartej, które u nas tak byo
popularne: s jednym z rozdziaów tej teoryi, której

skutkiem i praktyk byy Facta Conuentu. W tych dwóch

kierunkach Byalogi podobay si, dziaay, i wywary
wpyw. A prócz tego wpyw Orzechowskiego przyczy-

ni si niewtpliwie i do utwierdzenia nas w tej admi

racyi dla siebie samych, w tej wierze w doskonao na-

szego spoecznego skadu, która to admiracya i wiara

staa si jednem z naszych wielkich nieszcz. Ale ten

pierwiastek nie wystpuje jeszcze w Byalogach tak sil-

nie, jak póniej w Quincimxie i w PoIki/i.

Na sejm nastpny (1563/64) napisany by Quincimx

albo Wzór Korony Polskiej na cynku tuystawiony (to znaczy

ksztat korony polskiej na ostrosupie uzmysowiony),

obszerniejsze rozwinicie drugiego Dydogn okoo cgze-

kucyi, tego w którym Orzechowski wywodzi pocho-

dzenie wadzy wieckiej od kocielnej i jej od tamtej za-

leno. Te same co tam twierdzenia i dowodzenia, te

same sofizraaty i sylogizmy, (prymas koronator króla,

ródo jego wadzy, jego sdzia i zwierzchnik, nie pod-

dany), tylko rozwiedzione szerzej, zaczerpnite gbiej
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wywiedzione niby z samego dna prawd filozoficznych

i politycznych, ozdobione szumn, a w rzeczy bah
erudycy, i poparte nowym zasobem sofizmatów i pa-

radoksów, których w Dyalogach nie byo. Jeeli nie-

dorzeczna teorya Dt/aJogóiv moga sta si jeszcze nie-

dorzeczniejsz, to staa si tak wanie przez te pozo-

ry systematycznoci i filozoficznej gbokoci w Cidn-

cunxie. Do tego dodane szmiine, a niby cise dowodze-
nie, e w królestwacli tylko moe b^^c wolno, bo jest

koronacya, i odpowiedzialno króla przed tynv od któ-

rego wzi koron, w ksistwach za, gdzie niema ko-

rony i koronacyi, musi byc ostatnia i nikczemna nie-

wola. W takiej niewoli jest Litwa, któr Orzechowski
zniewaa obelywemi sowami: i to w tej cliwili wa-
nie, kiedy toczy si sprawa Unii, kiedy Litwa silnie

si jej opiera, kiedy interes i zdrowy rozsdek kae
wystrzega si wszystkiego, coby j zrazi i odstr-

czy mogo. Jest wic Qnmcunx pismem zasadniczo

bahem, a praktycznie szkodliwe m. Ale czy zgoa nie-

ma w niem prawdy, to inne pytanie. Odpowiedzial-

no króla przed Bogiem, zachowana pozornie w so-

wach, ale zniesiona w sumieniach i skasowana przez

ntcy stanu, jak bywaa nieraz hamulcem przeciw na-

duyciom, tak moe zawsze by rkojmi wolnoci pod-

danycli i ich obron. Orzecliowski si myli, jeeli my-
li, e jedynem niebezpieczestwem Polski s nowe
Aviary, a jej bezpieczestwo pewne, jeeli caa do daw-
nej powróci. Ale nie myli si, kiedy nam przepowia-

da, e ,,bdziemy mieli króla w duchownycli rzeczach

sdziego, ale tego, którego nam Bóg przez Turka, albo

przez nasz roztyrk domowy da.' Nie myli si, kiedy

mówi, e „zewszd woaj na nas, opowiadajc upadek
pewny," a my nie suchamy, jak nie suchaa Lota
„lepa Sodoma." I nie dla artu, nie dla retorycznego

efektu, ale ze szczerego alu i strachu o ojczyzn woa
„by serce moje rozkroi, nic w niem nie znajdziesz je-

dno to sowo Zginiemy.^'' Dzieo jest bahe, moe byo
At. litrnowski. „Literatura." T i 12
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szkodliwem; ale takiemu uczuciu naley si uszanowa-

nie, a takie sowa powinny si zawsze bra do serca,

eby ten, co je mówi, nie wyda si nam potomnym,
jak si wyda swoim wspóczesnym, quasi hidens loui.

Niedugo czeka Quincunx na zasuon odpraw.
W roku 1564 wysza Rozmoica Polaka x~ Lihcineni, napisa-

na, jak dowiód prof. Briickner, przez Augustyna Rotun-

da, znanego w swoim czasie prawnika i wójta wile-

slviego. Nie tak wymowna i wietna jak Qumcunx,

ksieczka ta naley do gbszych, do bardzo dobrych

w literaturze politycznej tego czasu. Nietylko zbija

sofizmaty Orzechowskiego o niewoli ksistw i poled-

nioci Litwy, przez co agodzi jej uraz i pomaga do

upragnionej i koniecznej Unii, ale i Koronie mówi praw

dy zasuone a mdre, jak ta, e przez jej niedbao
i opieszao Rzplta stracia Poock, lub e lepiej Po-

dola od Tatarów bronie, ni na sejmach si swarzy
i popisywa wymow. Autor (katolik) jest wiadomy
zagranicznych prawi urzdze: jest za wzgldem swo-

ich dziwnie miay, mielszy moe od wszy-tkich, kie-

dy im mówi otwarcie, e królestwa dziedziczne lepsze

s od wybieralnych. Kto wie, co si stao w lat kilka

póniej i jak si wskutek tego losy Polski obróciy,

ten nie moe odmówi mu zasugi i musi aowa, e
mu nie uwierzono.

Orzechowski pisze ju potem bardzo mao. Jest

tylko Ziemianin, maa broszurka przedsejmowa, naj-

spokojniejsza z jego pism, a sympatyczna i szlachetna

patryetycznym strachem o przyszo, i jest PoUcifa. Ta
miaa by najwikszem, na rozmiar i na warto, dzie-

em autora; gruntownym, systematycznym wykadem
samej istoty spoeczestw ludzkich i pastw, zasad

i warunków ich bytu, i ich pomylnoci. Miao to by
zrobione z najwiksz moliw powag, z wielkim apa-

ratem erudycyi i filozofii (Arystotelesowej gównie).

Ale PoUcj/a zostaa tylko fragmentem. Jest pierwsza

ksiga caa, drugiej cz niewielka; reszta jeeli bya
pisana, to zagina.
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System Policyi jest ten tam, co w DyalogacJi

i w Quincunxie, ustpów piknych nie brak. Na tem
koczy si zawód Orzechowskiego,

Sd o nim, jako o czowieku, mnsi by bardzo su-

rowy *). Jeeli rzeczywicie tak po katohcku wierzy,

i tak o potrzebie wadzy kocielnej by przekonany,

jak mówi, to jake móg wbrew tej wadzy stanow-

czym krokiem swego ycia gwacie nie wiar zapew-

ne, ale obyczaj, karno i powag tej wadzy i dawa
gorszcy przykad buntu? Jeeli by tak prawowier-

nym, jak mówi, tak gorliwym przeladowc kacerzy,

tak fanatycznym, e wrzeszcza cae ycie o ich wy-

gnanie i infami, to jake móg sam udawa, e nie

widzi rónicy wiary pomidzy Kocioem katolickim

a wschodnim, jak móg odgraa si odstpstwem? A je-

eli by tak dobrym i dobrze widzcym obywatelem,

jeeli woa tak wymownie e zginiemy przez nierzd,

sprowadzony prywat, to jak móg wasn prywat nie-

rzd ten podnieca, a w Annaach by jego adwokatem,
obroc i panegiryst? W maych rzeczach, w sdzie
o ludziach ta sama zmienno; oprócz Zygmunta Sta-

rego, na którego powag si nie targa, i hetmana Tar-

nowskiego, którego stale wychwala (podug Ossoli-

skiego dlatego, e stale pobiera jurgielt od niego i sy-

na) i oprócz Herburtów, niema nikogo, kogoby nie

wynosi pod oboki i nie szkalowa. Kmita i Radzi-

wi przestali by jego ulubionymi bohaterami, odkd
przestali paci jurgielt, jeeli mamy da wiar Osso-

liskiemu. Królowa Bona raz jest powodem wszyst-

kich zaburze, drugi raz chwa i ozdob Korony Pol-

skiej; Barbara ostatni z kobiet, i znowu najlepsz kró-

low, pen dobrej woli, miosiern, przystpn, uywa,
jc wpywu swego u króla na to tylko, eby ludziom

dobrze czyni; Kromer raz zaszczytem Polski, pisarzem,

za którym on sam Orzechowski nie godzien nosi ka-

'; Ustgp skrócony z ksiki Pisarze Fulityczni XVI w.
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amarza, drugi raz zuchwaym mieszczaskim synem,

który mie mierzy si ze szlachcicem Okszycem. Przy-

kadów podobnych peno. Jedno jeszcze, to jest, e
jak przed potwarz si nie cofa, tak si i pochlebstwa

nie wzdryga; panegiryzm, pochwaa szumna, zbytecz-

na, przesadna, przebija w nim wszdzie, gdzie mu ko-

go chwali wypada.

Wszystko to s waciwe a brzydkie rysy czo-

wieka, który sam dla siebie jest przedewszystkiem

i nadewszystkiem: co za najsmutniejsze, to e w tym
egoizmie, w tej prywacie, w tej zmiennoci, jest przy-

najmniej tyle zej wiary, ile wrodzonej niestateczno-

ci. Kiedy przybija ' ezy na drzwiach wolborskiego ko-

cioa i wyzywa Modrzewskiego na dysput, dajc
mu dwanacie godzin czasu, kiedy ten by nie obecny,

dziaa ze z, wiar; kiedy Stankara podszed i zdra-

dliwie dowiedzia si o treci jakiej jego kacerskiej

ksiki, któr tamten trzyma w rkopisie, i iaraz

go zda jako kacerza, eby siebie jego kosztem pod-

nie, dziaa w zej wierze. Przypuciwszy, e FideUs

SnbditiiSf e paszkwil o maestwie hrólewslem byy pi-

sane ze szczerego przekonania, nie dla przypodobania

si opinii, pozwoliwszy nawet, cho to moe trudniej,

e Dpalogi i Quincunx byy pisane w dobrej wierze, nie

dla przypodobania si biskupom, to i wted}'- nie mo-
na uwierzy w jego dobr wiar w gównej sprawie je-

go ycia, w sprawie maestwa. O szkodliwoci celi-

batu móg by przekonanym, ale w to nie móg wie-

rzy, eby ksidz wywicony móg wchodzie w zwi-
zek maeski i eby taki zwizek by czem innem, jak

rozpust. W dobr wiar Lutra, który odrzuca razem
i wiar i karno i eni si, mona wierzy: nie w do-

br wiar Orzechowskiego, który si eni, a zostaje ka-

tolikiem i upiera si, e nie wykroczy w niczem prze-

ciw Kocioowi. W sprawie tej uderzaj dwie rzeczy:

agodno biskupów, i hardy upór i za wiara Orze-

chowskiego. e biskupi maestwa uzna nie mogli.
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to rzecz jasna, ale e przypadek tak niewtpliwy odsy-

ali do decyzyi papieskiej, to jest szczeo-ólne. e
z Orzechowskim postpiono w ten sposób, powód by
ten, e biskupi lkali si odpowiedzi stanowcz pchn
Orzechowskiego do protestantyzmu. W epoce szerz-

cych si herezyj i w chwili takiego rozjtrzenia szlach-

ty na duchownych, Orzechowski protestant byby dla

Kocioa nieprzyjacielem nader niebezpiecznym. Zasta-

nawiajc si nad tem, istotnie dziwi si przychodzi,

dlaczego Orzechowski nie zmieni wiary; by to naj-

prostszy sposób, owszem jedyny, w3''dobycia si z po-

oenia, z którego innego wyjcia by nie mogo. Ten
byi tak prosty, tak blizki, e musia nieraz stawa mu
w myli. Dlaczego si go nie chwyci? Na to jest jedna

tylko moliwa odpowied; musia w gruncie naprawd
po katolicku wierzy i na zmian wiary w sumieniu

swojem zgodzi si nie móg. Tylko takiem uczuciem

da si ta rzecz wytómaczy. On mia suszno prze-

ciw Kocioowi, on by po nad nim, ale z tym wyjtkiem
Koció mia suszno przeciw wszystkim. U ludzi,

u których osobisto wzia gór nad wszystkiem,

sprzeczno taka, taki wyjtek od absolutnej zasady

dla siebie jednego, zdarza si nierzadko, zdarza si
zwaszcza w Polsce; nie na polu zasad religijnych mo-

e, ale na polu spoecznem i politycznem mamy takich

przykadów wiele. Republikanizm i demokracya na-

szych oligarchów jest takim przykadem. Prawie wszy-

scy oni wyznawali równo, zdawao im si, e szcze-

rze; ale równo ta zatrzymywaa si na ich domu.
Równo obywatelska, lówno podcigajca pod swój

strychulec wszystkich, byle Kmita, naprzykad, lub inny

gow nad ten poziom wystawa.
Zej wiary Orzechowskiego za w tej sprawie, do-

wodzi nietylko to, e nie móg maestwa swego uwa-a za kanonicznie wane, ale i cae jego postpowa-
nie. Na pierwszym sdzie biskupim przysig ,,uczci-

woci kleryckiej strzedz" i nic ,,bez wiedzy i pozwol-
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nia biskupa nie ogasza," a zaraz potem napisa ksi-
k o he^estwie, a nastpnie oenieniem grozi. Pozwa-
ny na synod piotrkowski, przyrzeka znowu nie eni
si, dopókiby nie mia dyspensy od Papiea, a zaraz

potem zoyt butnie urzdy kocielne i oeni si. Do
dowodów zej wiary i amania sowa;— a wszystkie na-

stpne narzekania na biskupów, e go karz za uczci-

we ycie, wszystkie upierania si, e zrobi dobrze

i mia prawo tak zrobi, wszystkie wywody i paradok-

sy, e w tern tylko pobdzi, i stan wyszy i dosko-

nalszy kapaski zamieni na mniej doskonay mae-
ski, wszystko to majaki, którymi siebie i drugich do

ostatka tumani próbowa.
Wszystko razem, Orzechowski, jako czowiek, jest

wzorem osobistoci wybujaej nad miar, nad wszystko^

nad prawo, nad wiar, nad Koció, nad pastwo, nad

czowieka samego wreszcie, rozkieznanej ze wszystkich

wdzide zasad moralnych lub tylko logicznych. I przez

to jest Orzechowski, na nieszczcie typem, bardzo pol-

skim, jest podobny do wszystkich naszych rokoszanów;

w innych okolicznociach i na innem polu jest tem sa-

mem, czem na polu spraw politycznych Krzysztof Opa-

liski, Janusz Radziwi albo Lubomirski.

Sd ten tak surowy zmieni si nie da, jednak

sprawiedliwo nakazuje agodzi go okolicznociami,

które na korzy Orzechowskiego przemawiaj. Oko-

licznoci takie zachodz nawet przy sprawie jego ma-
estwa. Nie byoby cile sprawiedliwem, gdybymy
ten gówny fakt jego ycia mierzy chcieli skal dzisiej-

szych zasad i obyczajów. Czowiek i ksidz w wieku

XVI wiedzia wprawdzie tak dobrze, jak dzi, e ksidz
eni si nie moe, ale by pod tym wzgldem narao-

ny na nierównie silniejsze pokusy. Patrza na wielkie

zepsucie obyczajów w duchowiestwie, sysza i czyta
ustawicznie, e najpewniejszym i najprostszym na nie

rodkiem byoby zniesienie celibatu, a nie by tak jak

my nauczony powodów, dla których Koció ceUbatu
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znie nie moe, nie rozumia ich, nie by o nici

przelconanym, nie wierzy im tak, jalt my. Wszak nie

protestanci tylko, z katolików nie jeden Orzechow-

ski dow^odzi, e maestwo ksiy jest potrzebne i zba-

wienne. W ówczesnej niestaoci poj nic czstszego

jak ludz e, którzy s i clic by katolikami, a co do pew-

nych kwestyj i nauk myl inaczej i robi swoje za-

strzeenia: co do adnej za tak czsto, jak wanie co

do kwestyi celibatu. Orzechow^ski i bez swoich witten-

berskich nauk, z niemi tera bardziej, móg w dobrej wie-

rze pisa swoj ksik przeciw celibatowi: nie móg
oeni si w dobrej wierze, ale tu jego namitno
i namowy protestantów mogy tak zudzi jego do-

br wiar i sumienie, e w chwali, kiedy ten lub zawie-

ra, móg nie widzie jasno, co robi, nie zdawa sobie

sprawy z rozmiarów i skutków swego wykroczenia.

Póniej ta sama namitno tómaczy, e si zuchwale

biskupom i Papieowi odgraa. Oprócz namitnoci
za byo co wikszego i szlachetniejszego: wzgld na

kobiet, której los i cze nierozwanie za sob w prze-

pa pocign, któr szanowa i szanowa mia obowi-

zek, któr zapewne kocha, za której nieszczcie by
odpowiedzialny; i wzgld ojca na dzieci, kochane nie-

wtpliwie, a przez jego postpek skazane na upoledze-

nie i upokorzenie, nacechowane pitnem nieprawoci.

Wtedy, w ostatnich latach swego ycia, Orzechowski

otrzewiony musia by okropnie nieszczliwym, i sa-

mo poaowanie agodzi sd surowy, jaki o nim wyda
trzeba.

Jego stao w wierze katolickiej jest tylko nowym
i moe najwymowniejszym dowodem jego niestatecz-

noci: ale i ona bya szczer i na przekonaniu opart,

a musi mu by policzon za zasug i za cnot, bo dla

niej poniós najwiksze, jakie móg, powicenie. Oczy-

wisty interes nakazywa mu po oenieniu zosta prote-

stantem: zmiana wiary zmieniaa odrazu stanowisko je-

go ony i dzieci, bo w nowem Avyznaniu niktby ich
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prawnoci nie przeczy. Jaki prócz tego los wietny,
jak moe w caej Europie saw móg sobie Orzeciow-

ski zrobi, przechodzc do protestantów! A jednak tego

nie zrobi. Dlaczego? Kiedy kto -dziaa wprost przeciw

swojemu widocznemu i ywotnemu interesowi, kiedy

wstrzymuje si od tego, do czego ten interes pcha go

ca si jego lepszych i gorszych uczu i popdów, to

nie moe byc inaczej tylko tam, wdzido, zakada mu
sumienie. Orzechowski, kiedy nie zosta protestantem,

musia byc katolikiem z przekonania i przez cae ycie,

katolikiem bez konsekwencyi i statku, ale nie bez wia

ry i sumienia. Namitno, upór, po czci rozpacz, ka-

zay mu do ostatka odgraa si odszczepiestwem, ale

przekonanie i sumienie trzymay go do koca, i utrzy-

may. I znowu ta stao mimo pokusy i walki, ta

wierno wbrew korzyci wasnej, dowodzi, e pod na-

mitnoci tego temperamentu i niestatkiem tego umy-
su, bya wrodzona szlachetno, która w innych cza-

sach i pod innymi wpywami kto wie do jakiej wyso-

kiej, do jakiej heroicznej cnoty moga si rozwin
i sta si zdoln. I to wzgld drugi, który nie uwal-

nia nas od koniecznoci surowego o nim sdu, ale go

znowu aowa i w pewnej mierze szanowa kae.
A trzecim jest jego mio ojczyzny, jest ta a-

o, wyrwana z serca, w którem, gdyby je rozkraja:

nicby si nie znalazo, tylko rozdzierajcy okrzyk.

,,Zginiemy!". To take szczere, to take w dobrej wie-

rze, i to sprawia take, e cokolwiek zego o Orzechuw-

sknn powiedzie jest si zmuszonym, ma si dla niego

zawsze nietylko pobaanie, nietylko wspóczucie, ale

poszanowanie i niekiedy nawet podziw ienie.

Orzechowski, jako pisarz, jest do okrelenia trudny.

Talent pisarski wielki, wymowa i energia niepospolita,

gitko i atwo wielka, rozum, zdolno argumento-

wania, wszystko jest; a przecie to wszystko nie wyda-
o ani jednego dziea trwaego, ani jednego zupene-

go, ani jednego dobrego i prawdziwego. Zbyteczna rzut-
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ko i niestatecznoc charakteru musiaa byc powodem,
e nad jedn myl i jednem dzieem Orzecliowski za-

trzyma si nie by zdolny, a nadzwyczajna wraliwo
temperamentu znowu musiaa sprawia, e przy kadej
sposobnoci wybucha, e si we wszystko miesza,

o wszystkiem co napisa musia. Jego ciarakterystycz-

ne waciwoci s: wymownod naprzód, wielka energia

i jdrnoc stylu, zwroty niespodziane a efektowne, so-

wem pozory pisarza bardzo wietne, olniewajce.
Powtóre niepospolita acz nieszlachetna wcale zdolno
dyalektyczna; nikt mielej nad Orzechowskiego paradok-

su nie postawi i nikt go nie broni, jeeli nie zrczniej,

to przynajmniej zuchwaej, z wiksz, rzecby mona:
bezczelniejsz, otwartoci sofistyki. Naprawd, w grun-

cie, argumentuje baho i sabo, moe dlatego, e prawie

zawsze broni bd zej sprawy, bd niedorzecznego za-

oenia: ale napozór rozumuje cile, nierozwanego nie

przekona, ale olni, zakrzyczy i pocignie. Do tego

wszystkiego ma wielki spryt i wch do poznania opinii

publicznej, zawsze wie, zkd wiatr wieje i umie zrcz-

nie swoj ódk tak obróci, eby ten wiatr wia w jego

agle: zna wybornie publiczno, do której mówi, wie

co jej si podoba, wie jak trafi w jej sab stron. Nie

s to przymioty wielkiego pisarza, nie wystarcz na to,

eby dziea stay si wiekopomnemi, a pisarz sawnym
i wdzicznie wspominanym, jalc dugo wiat stoi, ale s
Avanie te, których potrzeba, eby u wspóczesnych
mie wielk saw i wzito. To te Orzechowski dzi
czytanym nie jest, ani z potrzeby, ani dla przyjemnoci;

szukamy w nim jego jzyka raczej, ni jego myli:

a gdyby nie jego sawne i dziwne przygody, oprócz hi-

storyków literatury, moeby nikt o nim nie wiedzia.

Ale w swoim wieku rozgosu i sawy mia tyle, ile ich

tylko próno jego pragn moga. Z takiemi wrodzo-

nemi wasnociami Orzecliowski nie móg zosta wiel-

kim pisarzem, ale stworzony by na to, eby sta si
wielkim w jednym, okolicznociowym i nietrwaym ro-



170 HJSTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

dzaju pisania, w publicystyce. Rzeczywicie mia ge-

niusz publicystyczna: z t wymow, z tym darem

dziaania na wyobranie, z t sztuk olniewania i po-

rywania, z t znajomoci: ludzi, z którymi mia do

czynienia, których chcia przekona i pozyska, ich

opinii, uprzedze, saboci, z t zrcznoci, z jak
swój cel zawsze czy umia ze spraw chwilowo naj-

popularniejsz, jest Orzechowski (jak na to susznie

ju zwróci uwag p. Kubala) pierwszym publicyst

polskim, a moe jednym z najzdolniejszych ludzi

w tym zawodzie. e broszury jego dzi na nas robi
mae wraenie, e widzimy ca t sztuczn atanin
paradoksów i sofizmów, nic dziwnego: ale ta jest na-

tura pism tego rodzaju, e na potomno si nie ogl-

dajc, dziaa chc doranie na wspóczesnych. I dzia-

ay. Cae ycie Orzechowskiego, wielka popular-

no jego sprawy i osoby, dowodz, e ani Tur-

cyMii\ ani Suhditiisa, ani de Ifatrimonio nie pisa na-

próno. Nie pisa te napróno Byalogów i Qu'mcimxay

skoro jednem i drugiem przyczyni si do utwier-

dzenia nas w zbyt pochlebnem, zudnem mniemaniu
o sobie i o doskonaoci naszego politycznego orga-

nizmu.

Ale bdc przykadem zdolnoci publicystycznych,

dobranych tak szczliwie jak rzadko, jest on zarazem

i zbiorem wszystkich wasnoci, które publicystyk mo-

g robi niebezpieczn i nieuczciw; jest typem publi-

cysty zego. W niestatecznoci, w sprzecznej z sob
gorliwoci o dobro Kocioa, przeciw któremu si bun-

towa, o dobro ojczyzny, któr wichrzy, w sztuce kap-

towania aurae popularis, paradoksu, szkalowania i po-

chlebstwa, w sztuce zuchwaego nacigania i przekr-
cania sów i faktów, w sztuce bezczelnego zmieniania

zda i bronienia najsprzeczniejszyh, sowem w tych

wszystkich sztukach, przez które publicystyka moe
si sta rzecz Avzgardzon i godn pogardy, a dla mo-
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ralnoci publicznej i dla spraw politycznych niebez-

pieczn, jest Orzechowski mistrzem.

I dlatego, cho dziea jego, oprócz dla ludzi, tru-

dnicych si z powoania literatur lub history, nie

s ju dzi do poznania konieczne, to dobre do rozpa-

mitywania s w nim dla wszystkich dwie rzeczy: jego

polszczyzna naprzód, a powtóre jego osobisto, jego

ycie, jego przykad; przykad czowieka, który pomi-

mo wielkich zdolnoci, krajowi swemu na nic si nie

zda, a wiele zaszkodzi; który u wspóczesnych bardzo

sawny i wzity, jak dugo im podchlebia, tak poszed
u nich w zapomnienie, e nawet daty ani miejsca jego

mierci nie zapisali, a u potomnych ma saw bardzo

zdolnego pisarza, który nic bardzo dobrego, poytecz-
nego i trwaego nie napisai, i smutniejsz saw czo-

wieka bez zasad, przekona i charakteru, który móg
by si sta wielkim i penym zasugi pisarzem i oby-

watelem, ale nim nie by.
Wsuwa si midzy te pisma maa ksieczka, taka

ponura i smutna, taka przestraszona widokiem i przysz-

oci Rzpltej, e raczej wzioby si j za produkt pó-
niejszych ju lat i wypadków, tego rozstroju, który si
objaAvi za dwóch pierwszych bezkrólewi, i za trzecie-

go: Dymitra Solikowskiego Idea Apocalyptica ^) (1564).

Dzieko, w którem alegoryczna forma szkodzi

treci, a szumna retoryka dobrym uwagom; dzieko,

które, nie wiedzie dlaczego, tak wczenie trci ju ze-

psutym smakiem i wyszukanymi konceptami XVII w.;

ale pod niesmacznemi alegoryami kryj si myli zdro-

we i dobre.

Autor ma widzenie: we nie, czy moe w stanie

halucynacyi, zdaje mu si, e wchodzi do jakiego
wielkiego obozu, wchodzi, przez nikogo nie pytany

O Ust§p ten wyjty z ksiki Pisarze Polityczni XVI ir.
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i nie wstrzymywany. Obóz to nieoszacowany, nie

strzeony, warty pi twardo na swoich posterunkach,

a dokoa otoczony jest wojskami nieprzyjacielskiemi,

które zdaj si czeka chwili szturmu: to Polska.

A naokoo peno namiotów i domów, w których

ludno i gwarno, Domus Rei privaae, Domus Ciiplditatis,

Domus Tyrannidis, i z tego to domu widzi opisujcy

wyjedajc straszn rycerk na koniu, zbrojn, siln

i zuchwa, która wypada, jak jedna z klsk apokalip-

tycznych, i uderza na dom Rzpltej i Religii, nazywa
si: Licentia.

Wewntrz tego obozu mnóstwo namiotów i ró-

nych przybytków, a w samym rodku namiot Rzpltej

.

Obok niego trz}' domy, na jednym z nich stoi napis

T>omus Deserta, to dom religii; obok drugi z napisem

Domus Yiolata, przybytek sprawiedliwoci; trzeci JDoums

Consilii, równie opuszczony i zaniedbany. To sam ro-

dek obozu, to niby rdze jego siy, w opakanym
stanie.

Z domu Rzpltej, tak zagroonej, wyjeda na

obron wóz bez dyszla (wóz którym kierowa nie mo-
na), a na nim siedzi Rzeczpospolita sama, z Religi
i Sprawiedliwoci. Za niemi id ich sugi: Mdro
i Nadzieja. Wszystkie razem myl jecha do domu
Senatu z wezwaniem, eby im radzi i ratowa je

w ucisku, ale w drodze zatrzymuje je Prawda i prze-

strzega, e tam ratunku szuka daremno: dom ten tak-

e opanowany przez nieprzyjació.

Na nieszczsn Rzplt rzuca si teraz zgraja prze-

ciwników: Amicitiae Simidatae, Inimicitiae Apertae i Odium
- Intestinum, zrzucaj j z wozu i obalaj na ziemi. Bi-

reptio rabuje i obdziera j ze wszystkiego. Inne ze
potgi tymczasem, na czele Cuositas i Atheismus, na-

padaj na dom Religii i pldruj go do szcztu. Dom
rady Senatu opanowaa lies Privat(i] na domiar zego
wychodzi z jakiej kryjówki straszliwy smok Interitus

i chce Rzpltej zada cios miertelny.
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Na szczcie zjawia si przecie ratunek. Pierwszy

budzi si Sensus Ruinae i woa na gwat, a jemu w po-

moc prz3^bywa Timor Domini i tak surowo, tak pik-

nie przemawia do onierzy, wasajcych si po obo-

zie, e gosem jego poruszeni wszyscy, piesz na ra-

tunek Rzpltej. Przybiega Prndentia ze swojemi rada-

mi, lekarz Charitas opatruje rany Rzpltej, a Wolno
uczy, e chcc j do zdrowia przywróci, trzeba ude-

rzy w dzwon, który ma moc cudown, a który si
nazywa Executio Legum.

Powtarza si bitwa, i tym razem zwycistwo zo-

staje przy dobrej sprawie: wszystkie monstra po-

bite lub sptane, jedna tylko Licentia zdrowa i caa
ucieka.

Potem Rzpta uzdrowiona obchodzi obóz w tryum-

falnej procesyi; Repetiio bonoriim Rplcae zabiera do swe-

go worka dobra rozszarpane; obce wojska, które stay

dokoa obozu odchodz, ospaa Securifas, odwoana
z jego stray, ustpuje miejsca Vigilantii\ widzc to,

Litwini chc si z Koron zjednoczy, a cho Retory-

ka sejmowa bródzi, Aeuitas szczliwie doprowadza
do skutku Uni, poczem w nadziemskiej jasnoci zst-

puje z nieba Gloria Perennis i zostaje poród obozu.

Niestety, ta druga, pocieszajca cz widzenia,

nie sprawdzia si, ale pierwsza zupenie. Alegorya

moe jest niesmaczna, sdzc po literacku, moe nie

potrzebna; ale jest a nadto prawdziwa, a straszna

istotnie, jak przeraajce groby i przepowiednie Apo-
kalipsy.





III.

Rey. Zwierzyniec. ywot Poczciwego Czowieka. Apophtegma-
ta. Figliki Charakterystyka ogólna.

Rey w tym samym czasie rozwija czynno naj-

wiksz, i pisze swoje najwaniejsze, najsawniejsze

dziea. Po ogromnym poetycznym Wizerunku, nie sili

si ju na liompozycye: ale nie porzuca ani swojej dy-

daktycznej moralizujcej tendencyi, ani swojej religij-

gijnej propagandy, ani nawet poezyi. Tylko forma tej

ostatniej jest inna. Satyrycznym, ucinkowym, a obser-

wacyjnym i realistycznym charakterem przypomina

teraz Rey swoje pocztki, swoje prozaiczne dyalogi.

Wartoci poetycznej nie wicej ma od „Wizerun-

ku'' „Zwierzyniec." Poemat? Trudno przyzna t na-

zw zbiorowi epigramów: choby by najwikszy,
choby jak tu wystarczy na spory tom, choby naj-

porzdniej, jak ten, podzielony by na rozdziay podug
przedmiotów, taki zbiór caoci nie bdzie, pozosta-

nie zawsze zbiorem epigramów. Wszystkie s omio-
wierszowe. Ograniczy si do tej liczby wierszy, wy-
razi w nich myl swoj i w caym tomie ani razu

liczby tej nie przekroczy, byo zapewne niema tru-

dnoci. Ale raczej moglibymy aowa, e biedny
Rey krpowa si tak mozolnie t form. Krótki kil-

kowierszowy epigram miewa nieraz wielki wdzik, a im
zwilejsza jego forma, tem bardziej uderza zawarty
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W nim dowcip. Ale takie mae arcydzieo, które zaw-

sze naley do sztuk poetycznyci raczej ni do sztuki,

potrzebuje nadzwyczajnego w3^koczema, wytoczenia,

toku naturalnego i atwego; jedno sowo le uyte, je-

den rym niezgrabny lub nacignity psuje epigram

na nic. Dlatego moe on uda si tylko w epoce ta-

kiego wyrobienia jzyka, do jakiego Reyowi byo jesz-

cze daleko, dlatego epigramy Zwierzyca najczciej s
kulawe: albo myl nie moe jasno si wyrazie, albo

forma jest dla niej powicon, i gdyby Rey zamiast

ama si z trudnociami tej obranej formy, by swo-

bodnie wyraa swoj myl w dowolnej liczbie wier-

szy, to jego dowcip, jego spostrzeenia, jego przycinki,

charakterystyka osób i stanów, byyby przemawiay
wyraniej i dobitniej.

A szkoda. Bo „Zwierzyniec" ten obejmuje nagany

lub pochway na wszystkie niemal znaczniejsze posta-

cie historyczne owego czasu, charakierystyk caych

okolic, powiatów, owszem caych narodów: dalej obo-

wizki znaczniejszych w Rzpltej urzdów duchownych
i wieckich, a w kocu dopiero krótkie moralne sen-

tencye i nauki. Gdyby omiowierszowa forma nie by-

a tak bardzo utrudniaa zadania, gdyby Rey swobod-

nie móg by puci cugle swoim spostrzeeniom naj-

czciej trafnym i swojemu rubasznemu dowcipowi,

mielibymy w „Zwierzycu" moe bardzo cenn i cieka-

w charakterystyk wielu ówczesnych ludzi; teraz ma-

my epigramy ogólnikowe, pomidzy którymi rzadko

kiedy znajdzie si taki, z którego monaby si domy-

li, jakim by czowiek, na którego wiersz napisany.

Zamiast przedmowy jest dyalog pomidzy Rze-

czpospolit strapion i narzekajc a jej nieprzyja-

cielem Prywatem. Staranny wydawca (Wierzbita)

iJlustruje t scen drzeworytem, na którym Rzplta

ubrana podug ówczesnej mody, jak Jagiellonki na por-

tretach, skary si na swe nieszczcie, a Prywat

z wielk pak i min hard odpowiada, e on temu
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nie krzyw, zdawna to ju tak jest, e na wiecie ,,ka-
dy sobie garnie." W rozmow miesza si tu Staczyk
i przepowiada, e na nic si nie przyda upomina: wo-
a on sam dosy, i kamienie prawie woaj, ale „twar-
de sumienie'' niczego sucha nie cice. Wprowadze-
nie tej figury ma zapewne uprzedzi czytelnika o ar-
tobliwym i satyrycznym tonie Zwierzyca a zarazem
i o powanej jego tendencyi, bo Rzeczpospolita zamy-
ka swoj przemow yczeniem:

A gdzie takich Staczyków byo jeszcze wiele,

Coby plewli obudnod, to wgzeteczne ziele,

A prawd wit ludziom przed oczy miotali....

Rzecz prosta, e jako najwiksze powagi, wzory
cnót i doskonaoci, i musz naprzód sawni ludzie

staroytnoci. W wieku XVI nie mogo by inaczej.

Cay wic rozdzia pierwszy powicony jest przyka-
dom wyjtym z Erazma Apophte matów i z Fulgozy
Dicta et Facta gównie (Chrzanowski „Ateneum,'^ 1893)

cnót rzymskich i greckich bohaterów. Likurgi, Solo-

ny, Aristidesy, Fabiusze, Kurcyusze, Cincinnaty, niezli-

czeni inni, maj kady po om wierszy i po drzewory-

cie, majcym, wyraa ich podobiestwo. Rey czerpa
swoje wiadomoci o tych bohaterach, z dzie i auto-

rów rónych, ale to pewna, e miewa i takie wiado-
moci, które u niego spotyka si po raz pierwszy—i tak

naprzykad Pompejus i Cezar wydaj musie cesarzami

rzymskimi; inny znów dzieckiem przez matk wyrzucony
do jakiej groty, tam przypadkiem przez jakiego cesarza

znaleziony i wychowany ,,zosta potem cesarzem, rz-
dzi wielkie pany," a nazywa si Jamuziusz, dlatego,

e by wyjty z jamy, tómaczy naiwny etymolog.
Akteon królewicz, który mia z Dyan rozmow, ma
suy za przestrog, eby si nie w;dawa z chytremi
paniami. Faeton, co" soce wozi, jeden z szczliw-
szych epigramów, ma by przykadem dla tych, co si
porywaj na wielkie rzeczy, przechodzce ich rozum

St. 'Jarnowtki. „Literatura." T. I. 3
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i siy. Niekiedy trafi si i przykad jaki z cirzecija-

skiego, nawet z muzumaskiego wiata, Karol Wielki,

cesarz Otto, Kakarmis ksi bawarskie, Alfons Arra-

goski, Tamerlan, Adatyr, Salraanazar, Saphiry, tatar-

scy carzowie i t. d. Gdzieniegdzie take, ale rzadko

na nieszczcie, zastosowanie do stosunków polskicli.

Wiksz ciekawo budzi naturalnie rozdzia dru-

gi, w którym ,,zaczynaj si stany i domy niektóre

zacnego narodu polskiego, a najpierwej on zacny Zyg-

munt, sawny król polski." Po Zygmuncie nastpuje

królowa Bona, ich dzieci, dalej liczny poczet senato-

rów, szlachty, wreszcie opisane w omiu wierszach

dziedziczne skonnoci i usposobienia caych rodzin.

Monaby si spodziewa nieocenionego róda do zna-

jomoci wieku, a co najmniej zabawnych i ciekawych

konceptów, moe plotek i skandalików. Tego niema;

trudno mniej dotyka osobistoci jak Rey, cho wy-

ranie pisze o osobach. Ale i charakterystyki nie znaj •

dzie si tam wiele. Czy opisywa tylko takich, któ-

rych szanowa i lubi, czy te nie chcia przycina,

do, e wszystkie prawie epigramaty Zuirrsyca za-

wieraj pochway, i to ogólnikowe, z których niewie-

le mona si dowiedzie, Czasem trafi mu si jaki

zakrój na komplement do zgrabny, naprzykad, kiedy

o królewnie Annie i Katarzynie mówi, e zgodziy

królewsk powag z atwem i miem obejciem, ,,a'z

ukadno z powag nierada si godzi, przedsi to tym
cnym pannom nadobnie przychodzi." Podchlebia? zda

je si, e nie podchlebia, nawet najwikszym, kiedy

naprzykad pisze o królowej Izabelli (prawda, e zmar-

ej), e cho „wiele trzsa wiatem," a „króle, zacni

ksita, a sn i pogani, mieli z ni pracy dosy"
przecie ,,dziwna bya pani," a jej rozum, .,wisia na

cienkiej nici." Ale jeeli w przycinkach jego niema

óci ani zoci, to znowu rzadko kiedy znajdzie si

w nich dowcip. Jest jego poysk w wierszu na Bon
naprzykad, która ,,Bona bya z imieniii, z skutku jako
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komu " Albo w epigramie na rodzin Kocieleckich,

o których daje do zrozumienia, e byli bardzo dumni,

bo pisali si z kocioa, a jak czasem jeszcze bardziej

zhardziej, to gotowi pisa si i z nieba. Z senatora-

mi duchownymi obchodzi si do agodnie, nawet
z Gamrata nie korzysta tak, jakby ze swojem usposo-

bieniem rubasznem i protestanckiem móg korzysta;

przy Uchaskim tylko jest wiersz tak gruby, e si
adn miar powtórzy nie da. Karnkowskiego zna
dobrze, kiedy przepowiada o referendarzu dopiero: zo-

zobaczycie, e ten popek wysoko uronie.

Nastpuj potem róne domy szlacheckie, kolej
województw, krakowskie naprzód, wielkopolskie, potem
Podgórzanie, Sandomierzanie, dalej szlachta ruska, lu

helska, podolska, a na ostatku Litwini. Z tych najcie-

kawsze s, ze wzgldu na przedmiot, epigramy na sie-

bie samego i na Jana Kochanowskiego.

Trzeci rozdzia ,,Zwierzyca" obejmuje obowizki
rónych stanów, urzdów wieckich naprzód, potem du-

chownych. Wiersze na duchownych pene protestanc-

kiej namitnoci i rubasznych konceptów; ciekawy jest

jeden na Rzym, który jest besty o siedmiu gowach
z Apokalipsy, i drugi na Wittenberg, który nazywa
drugiem Betleem.

Wiersze na róne pastwa i narody europejskie,

zawieraj ich charakterystyk, ale nie zbyt trafn ani

dowcipn; najlepsze na niedbao polsk, na opusto-

szay Kamieniec, na puste pola podolskie, na Koza-

ków, zamykaj w sobie przynajmniej zdrow i prak-

tyczn rad. Dalej id napisy na róne budynki: Za-

mek krakowski, Akademi, Sukiennice i t. d. Róne
maksymy i przypowieci moralne; wreszcie z tych przy-

powieci, z porównania rónych skonnoci ludzkich do

podobnych u zwierzt, wyrabia si nieznana wielka

nowo, bajka, nie wyrobiona zrazu, nie doksztacona,

niezgrabna, ale ju prawdziwa. Rey sam pisze j jako

porównanie, nie domylajc si (zda si) e wchodzi na
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pole Ezopa, a jednak jest to ju zaród na bajk Kra-

sickiego, nawet na bajk Niemcewicza i Morawskiego^

bo nie jedna kryje w sobie i polityczn alluzy, n. p.

Niedwied, Sokó, Zajc.
Zamykaj ,,Zwierzyniec" wiersze na siedm cnót

chrzecijaskich i na przeciwne im wiatowe rozkosze^

a wreszcie na Gospodarstwo, w których autor ucz}^

jakie powinny by rzeczy, nalece do wygody i po-

trzeby czowieka, poczwszy od domu, gumna, stajni

i browaru, potem kuchnia, piwnica, sprzty, bro,
ubrania, nawet ania. Nie wiedzie jak i dla czego

wmieszay si w to ,,Plugawego chopa Przypadki, •' któ-

reby raczej pomidzy Figlikami i to najrubaszniejszy-

mi byy na swojem miejscu. ,,Figliki"' w^^szy a po

mierci Reya, ale oczywicie pisane byy przez cay
cig jego ycia.

Praca apostolska—w sensie protestanckim, ma si
lozumie, nie ustaje. W trzy lata po Zwierzycu (1565)

wychodzi dzieo zdumiewajce—miaoci! Apokalipsa.

Jeeli JU susznie mona byo si dziwie, e Rey ze

swoim zasobem nauki teologicznej nie zawaha si
przed pisaniem Postylli, to o ile dopiero dziwniejszem

wyda si to przedsiwzicie? Dziwne byoby dla nas^

w naszym wieku; daleko mniej u Reya i w ówczesnej

Polsce. Ta zuchwao jest u niego naiwn. On so-

bie nie zdaje sprawy z tego, czem wykad Apokalipsy

byc powinien, czem by moe. On widzi tylko, e do

jego celu, do jego propagandy, on suy moe; a wi-

dzi take, e wiadomoci i komentarze, jakie mog by
potrzebne czy jemu czy jego czytelnikowi, znajd si
w ksikach gotowych. Z tych czerpie; to wystarcza

mu zupenie. Myli, e jego wykad jest prawdziwy
i dobry; ale o wykad chodzi mu naprawd mao,
a gównym przedmiotem i celem s praktyczne przy-

stosowania do ówczesnego wiata polskiego. Uderzy
na to, co ma za ze i to podkopywa; wskaza i sze-

rzy' prawd religijn i idea moralny, jak go pojmuje,

I



YWOT POCZCIWE&O CZOWIEKA 181

to jego zadanie. 1 w tern poszczcio mu si zapew-

ne, bo przypuszcza mona, e ApoJcaUpsa dziaaa na

umysy, umacniaa je w niecici do Ivocioa i w wie-

rze, e to nowe Sowo Boe, które Rey pomaga go-

sie, jest naprawd Boem. Dla nas potomny cti, ta

strona iistoryczna ApoJ:ali2)sy, te przystosowania i ka-

zania do wspóczesnej Polski, jest jedyn, która zaclio-

waa jak warto.
Nastpuje wreszcie ostatnie, najwaniejsze, najlep-

sze dzieo Reya, ywot Poczciwego Czowicha. Wyszo
nad poprzedniemi zapewnia mu nie Tylko to, e jest

pisane proz, e autor, naamawszy si z wierszem przez

cae ycie, porzuci form, która w jego rku bya
zawsze nieposuszn i niedon, cho niezawodnie

przyczynia si i to do wyszoci ,,ywota." Ta sama
rzecz, która w wierszu chromym, niewyrobionym, po-

zbawionym wszelkiego poetycznego polotu bya sucha,

cika i nudna, w trzewej prozie wyda si dobrze, bo

nie razi tu sprzeczno pomidzy zamiarem a wykona-
niem, nie drapie uszu rym nacigany, nie mczy czy-

telnika mozolny przymus poety. Ale jest wyszo
i w treci. Wprawdzie nie znajdziemy w „ywocie" nic,

czegobymy ju nie znali; te same pojcia, te same

maksymy moralne, ten sam ton dydaktyczny zapra-

wiony gdzieniegdzie ironi, upstrzony klasycznymi

przykadami wtpliwej erudycyi, a czstokro kazno-

dziejski. Ale „ywot," dzieo pónego wieku, jest jako-

by rezultatem caego ycia, zbiorem tych wszystkich

uwag, spostrzee i refleksyj, jakie przez cae ycie
gromadzio w jego umyle dowiadczenie, i tu uoone
one s porzdniej, systematyczniej, rozwinite obszer-

niej i gruntowniej, anieli w jego dzieach poprzednich,

i prociej ni w tamtych. To ju nie jaki fikcyjny

dyscypu Hipokratesa, wdrujcy od filozofa do filozo-

fa, bdzcy po konwencyonalnych rajach, piekach
i zamkach rozkoszy, a obojtny i martwy, to wyranie
i niezaprzeczenie czowiek jego wieku i jego narodu,
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który si odbija w autorze i w jego dziele. Rzecz pro-

sta, e jeeli to dzieo ma wiksz warto bezwzgld-
n przez to, e jest gruntowniejsze, porzdniejsze i pi-

sane proz, to przez to i pisane jest wyranie i wy-

cznie o ówczesnym Polaku i dla niego, ma wiksz
warto historyczn, jest dla nas nierównie ciekawsze.

„ywot" wchodzi w zakres filozofii moralnej, przez

co czy si z mnóstwem podobnych traktatów huma-
nistycznych; umiejtnej, spekulatywnej filozofii w nim
nie ma. Oprócz maej w ogóle u nas skonnoci do

abstrakcyjnych bada, Rey, który uczy si mao lub

nic wcale, nauk szkoln nie przesikn, autorów sta-

roytnych znal niedostatecznie, Rey nie móg dzieu
swojemu nada ani pozoru nawet dziea naukowego,
nie móg ze swoj filozofi garn si pod sztandary

bd to scholastyków, bd humanistów, nie móg
trzyma si wzorów, musia po prostu pisa i po pro-

stu myle, nie szukajc dla swoich myli abstrakcyj-

nych pryncypiów ani naukowego ukadu. Jego filo-

zofia, zdziwiby si zapewne, e si tego sowa o jego

ksice uywa, nie moga by inn jak empiryczn,
wzit z wasnych spostrzee i dowiadcze jedynie,

i nie moga te by inn jak praktyczn. Co jest czo-

wiek, jaka jego natura, wadze jego umysu i ich funk-

cye, nad tem Rey zastanawia si mao; on myli
o tem, co czowiek poczciwy powinien robi, jeeli b-
dzie w wojsku albo na dworze, albo w izbie sejmowej,

albo na wsi jako gospodarz. A jeeli ten charakter

jego dziea sprawia, e umiejtno nie raczyaby przy-

zna go za swoje, to znowu dla historyi, literatury,

dla znajomoci ówczesnej Polski ma ono wielk war-

to wanie dlatego, e jest takiem, e nie zapusz-

czajc si w gbokie dociekania, daje pozna, jak

czowiek ówczesny pojmowa ycie i jego obowizki.

Z góry jednak powiedzie trzeba, e i z tego sta-

nowiska sdzony, ,,ywot'' zawodzi oczekiwanie czytel-

nika. Ten sam przedmiot, traktowany przez czowieka
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um3^su bystrzejszego, przez Kochanowskiego naprzy-

kad, albo przez Orzechowskiego, gdyby Orzechowski

przy swoim rozumie by mia morahi powag i pro-

stot Reya, byby niezawodnie móg sta si wielkim

skarbem najcenniejszych spostrzee psychologicznych

nad natur ludzk, i nad natur polsk. Reyowi do

tej przenikliwoci daleko; jego wzrok dosiga tylko,do

powierzchni i na niej si zatrzymuje, widzi dobrze

fakt, i zdrowym rozsdkiem zdrowo go sdzi, ale skry-

toci natury ludzkiej nie przenika. On wie ogólnie, e
w tej naturze moe si kry obuda, egoizm, podchleb-

stwo, zazdro, i ogólnie przed niemi przestrzega; ale ja-

kie s róne ich rodzaje i odcienie, jakie midzy sob po-

krewiestwa, jakie nieraz w czowieku dziwne kombina-

cye zego z dobrem, tego on ju nie dojrzy; gbszego
wzroku, pogldu bystrzejszego i oryginalnego nie ma.

Drugie zastrzeenie, które take z góry postawi

trzeba, jest to, e nie znajdzie si w ,,ywocie" tego

wdziku naiwnej i or3^ginalnej prostoty, który u in-

nych autorów tego wieku tak jest miym. Nie eby
Rey nie mia prostoty; tak mao by dotknity obcymi

wpywami, e mie j musia. Jednak, pomimo caej

swojej pierwotnej surowoci i rubasznoci, czy to,

e chcia wyglda powanie i uczenie, czy te, e
przedmiot ciy na nim swoj moralizujc tenden-

cy, niema w „ywocie" tej pierwotnej wieoci po-

mysów i wyrae, jaka tyle dodaje powabu dzieom

Górnickiego naprzykad. Rey ma znami prostoty, ale

rzadko kiedy ma jej wdzik: bo kiedy jest powanym,
mówi jak chop, któryby chcia prawi powane i uczo-

ne kazanie, a kiedy przechodzi w ton swobodniejszy

i lejszy, mówi jak chop, któryby za mao na swoj
mow uwaa i do zbytku swojej prostocie folgowa.

Nie trzeba przypomina, e „ywot" nie jest ywo-
tem, jakiegokolwiek pierwszego lepszego poczciwego

czowieka, ale porzdnego szlachcica polskiego stanu

rycerskiego. Mickiewicz zwróci ju na to uwag, ^
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ideaem Reya by szlacicic. Montaigne uwaa czo-

wieka zawsze ze stanowiska jego pozycyi socyalnej

i jego stosunku do dworu; Castiglione widzi idea czo-

wieka w dworzaninie; idea Reya przeznaczony jest do

3"cia ziemiaskiego; zagranic jedzie on na krótko,

dworsko lub wojskowo suy do czasu tylko; nawet

w subie publicznej wystpuje tylko przygodnie,

—

a stworzony jest na to, eby siedzia na swojej ziemi

i ora patema rura. Nie jest on te czowiekiem wiel-

kiego majtku ani znaczenia, nie z senatorów, cho
do senatu dosta si moe; on jest z tej wielkiej prze-

citnej wikszoci narodu, która w cigu tego wieku

wanie dosza do takiego w nim znaczenia, tak zawa-

ya na szali jego losów, która od drugiej poowy
XV-go wieku coraz silniej czua si w sobie i afirmo

waa, a staa si sama swoim ideaem, do którego sto-

sowaa i swój idea Rzeczypospolitej. 1 niezawodnie

jednym z powodów wartoci Reyowego dziea jest

to, e jego ideaem jest szlachcic, jak osi pastwa
i historyi, ideaem Polski XVI-go wieku bya szlach-

ta. Tylko z góry take powiedzie trzeba, e ten idea
nie jest bardzo wysoki.

W tym ogólnym zarysie niema czasu ni miejsca

na szczegóowy rozbiór ywota. Jest on zreszt, z wy-
jtków przynajmniej, powszechnie znan}^; wszyscy wie-

dz, jak Rey opisuje róne usposobienia ludzkie, (czte-

ry' temperamenty), jakie daje rady modziecowi, za-

bierajcemu si do stanu maeskiego, jakie kae
mie porzdki w domu, w ogrodzie i w gospodarstwie,

i jak je sam lubi. Pomijamy wic z koniecznoci wie-

le pomysów, dobrych lub charakterystycznych, poprze-

stajc na tern, co nam si wydaje najistotniejszem

i najbardziej znamiennem.
Humanizm woski, przenoszc do nas cze i za-

miowanie nauk, zwaszcza klas5^cznych, nie przeniós

tego, co we Woszech byo jednym z jego zgubnych
skutków: sceptycyzmu i niedowiarstwa. U nas s ka-
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tolicY mniej lub wicej wierni, protestanci mniej lub

wicej gorliwi, ale czowiek niewierzcy jest wielkim

wyjtkiem i wielkiem zgorszeniem, a u protestantów

i u katolików silne uczucie religijne jest nietylko wia-

r, ale i pobonoci Wszystko zawsze odnosi si do

Boga i do przyszego ycia; Bóg jest gruntem i po-

cztkiem wszelkiej cnoty, jego sd jest ustawicznie

kademu przytomny. W poezyi, w historyi, w mo-
wach sejmowych, w broszurach, spotyka si cigle
obok powag staroytnych cytacye z proroków, z No-
wego Testamentu, z Ojców Kocioa, i to s w mnie-
maniu tych wszystkich pisarzy te argwmenty najsil-

niejsze, które na czytelniku powinny zrobi najwik-
sze wraenie. Wszystkie dziea Reya tchn takim du-

chem religijnym i pobonym. Nawet w spronych fa-

cecyach odzywa on si niekiedy; w dzieach moral-

nych stanowi on najwybitniejsz cech i nieledwie sam ich istot. Nic dziwnego tedy, e piszc ywot
Poczciwego Czowieka zaczyna Rey od tego, jako
i przecz Pan raczy stworzy czowieka, jak Adamowi
w raju stworzy on, jak czart zwiód Adama i Ew
i jakie ztd poszo zepsucie ludzkiej natury; jak Bóg
dalej wspar czowieka swojem przykazaniem i jak

tego tylko chce, eb}^ czowiek, yjc poczciwie i do-

brym bdc, móg si zbawi. Co za ludzie zowi
praedestynacy i mówi, i Bóg chcia, iby ten lub

ów czowiek by zym, to nieprawda. Tego Bóg nie

chce nigdy, a co nam si praedestynacy wydaje, to

jest tylko wpyw planet rónych. Bo jako prawy syn
swego wieku musi oczywicie Rey wierzy we wpyw
gwiazdy, pod jak si kady czowiek urodzi; postp-
ki i obyczaje czowieka musz byc ,,wedle sprawy
przyrodzenia oney planety'' i „czowiek ndzny z oney
raz nadaey rónym planetom mocy rodzi si zy abo
dobry, stanie si godnym abo niegodnym aski Pa-
skiej jelie (wszelako) rozumem a bojani bo temu
wczas zabiee nie bdzie umia." Praedestynacy, któ-
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rej mona jakimkolwiek sposobem ,,wczas zabiee,"

nie jest bardzo straszna, i monaby zapa Reya na

gorcym uczynku logicznej sprzecznoci. Ale do na

tem, e zemu wpywowi planet przeszkodzi mona
dobrem wychowaniem i o to wanie stara si maj,

rodzice, których Bóg potomstwem pobogosawi.
Tak zaczynaj si pierwsze ksigi ywota, po-

dzielonego na trzy czci, z których pierwsza obejmu-

je dziecistwo i modo Poczciwego Czowieka, dru-

ga jego wiek dojrzay, ostatnia staro.

Maj tedy rodzice naprzód pilnie rozeznawa
,,pr;syrod-eme^\ swego chopca, a przedewszystkiem ja-

kiego jest temperamentu. Wiadomo jest, e fizyolo-

gia Reya (podówczas powszechna) dzieli rodzaj ludzki

na cztery temperamenty, pochodzce z czterech wil-

gotnoci: krwi, flegmy, kolery i melankoli, jak ówczes-

na fizyka i chemia skadaa natur z czterech elemen-

tów: ognia, wody, ziemi i powietrza. Wiadomo take,

e nic atwiejszego, jak z cery, ruchów, i zwyczajów

dziecka pozna, czy ono jest krewnikiem, melancholi-

kiem lub czem innem, a raz to poznawszy, rodzice

w wychowaniu o to stara si maj, eby ta wrodzona

,,wilgotno" nie wzia zupenie góry nad dzieckiem

i nie staa si szkodliw. Zostawiajc na boku kwesty
czterech wilgotnoci i atwoci ich rozpoznania, nie

mona zaprzeczy, e Rey wie o wychowaniu tyle, co

i my, kiedy kae dba o to, eby skonnoci wrodzone

nie zapanoway wycznie nad dzieckiem. Nie wymy-
lia te nowsza hygiena nic innego pk on, kiedy ra

dzi ywi dzieci samymi pokarmami prostymi i atwy-
mi do strawienia, ani nowsza pedagogika nie zdob-
dzie si na nic trafniejszego, jak to, eby dzieci nie

stroi kosztownie i wytwornie, bo to je uczy próno-
ci, pochoci i zbytków, i „eby je strzedz od towa-

rzystwa gupich a plugawych chopit" lub czeladzi,

która nieraz uczy rzeczy niepotrzebnych, lub grubych
a nielrcfnych obyczajów. Nie mczy e dzieci nau-
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k, póki mae, nie podchlebia im, nie unosi si nad

kadem ich sowem; widocznie dziecko Reya ma by
chowane od urodzenia z uwag na jego przyszy cha-

rakter, ale zarazem i na jego ukadno, na to, co dzi

nazywamy dobrem wycliowaniem.

Skoro podronie, potrzeba mu praeceptora. Do
szkoy Rey oddawa nie radzi, przynajmniej nie za

modo, eby sobie dziecino „nie nabio gowy obycza-

jami sprosnycli chopit szliolnych.'' Widocznie myli
o synku rodziców zamonych, którym na adnycli rod-

kach wychowania nie zbywa, a korzyci wychowania
szkolnego zdaje si wcale nie domyla.

Zrazu tedy ma dziecko uczy si „czyta a pisa,

a po trosze sowa na polski jzyk wykada; a prze-

dewszystkiem bojani i mioci boej. Ale, i w tych

zamieszanych czasiech icie nie kady bdzie umia
z tego si wyprawi, co jest Bóg i jaka istno jego,

przeto nie unoszc si zbytnie za pismy i wymysy
zawikanemi, strzedz sów a dekretów paskich, które

nieomylnie wyszy przez Ducha w. z ust prorockich

y apostolskich.'' Nastpuje tedy krótka nauka w^iary,

o istnoci Boga, o Trójcy witej, o sprawiedliwoci

i miosierdziu Beskiem, w czem wszystkiem, rzecz dziw-

na, nie przebija si wcale tendencya protestancka. Za-

pewne wiedzc, e wikszo szlachty jest katolick,

chcia Rey rozdzia ten tak uoy, iby dla katolików

i dla protestantów zarówno by do przyjcia; unika

wic wszelkiej polemiki, stoi na grancie wspólnym,

a tylko na jednych Aryanów mimochodem powstaje.

Kiedy ju chopiec podrós, ,,nieche go nie bawi
owemi gramatykami, logikami, arytmetykami, abo owe-

mi zawikanemi poetyckiemi fabuami." Take reto-

ryka, muzyka, arytmetyka, geometrya, astronomia,

„acz je wyzwolonemi naukami zow" s powane
a przytrudne. Czegó wic ma si uczy nasz przysz-

y poczciwy czowiek? Czego? Rzeczy najpotrzebniej.

szych wanie, ale takich, które naukami nie s: spra-
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wiedliwoci, roztropnoci, staoci, pomiernoci, mio-
sierdzia, znajomoci siebie samego.—A oprócz tego

czytaniem wiczy si na przykadacli wiellcicii i saw-
nycli ludzi, ,.y fabuy aby mao wadziy, wiedzie, wie-

dzie o wiecie y o morzu/' Otó geografia, geologia

i caa plejada nauk przyrodniczych policzona midzy
,,fabuy,'' a uczona dla duchowego obroku, zawsze
z przewanym wzgldem na przystosowanie moralne,

bo ,,dobrze wiedzie, jakie niebezpieczestwa si tam
ukazuj, jakie tam dziw}" i piewajce S3^reny, kiedy-

bychmy te to sobie rozmi^lali, jakie te tu syreny

okoo nas harcuj. a jeszcze chytrzejsze, ni morskie,

bo zfcdby te wiczenie roso, a rozumby si pole-

rowa."

Zabaw}' przyzwoite a waciwe wiekowi maj
oczywicie by pozwolone, za gówn zdaje si rzecz
w dobrem wychowaniu powinny by stateczne rozmo-

wy, które najlepiej umys i serce ksztac.
Jedna uwaga: mona przypuci, e w tym syste-

mie wychowania nie wszystko jest z czystego wymy-
su, e nie jedno musia Rey tak pisa jak widzia;

mona przypuszcza, e kiedy ubosze aki lczay
po bursach i z trudnoci wychodziy na bakaarzy
i magistrów w akademii, a bogatsi uczyli si nie ar-
tem w Padwie lub Bononii, wielka wikszo synów
szlacheckich odbieraa wychowanie podobne do tego,

jakie opisuje Rey; cokolwiek encyklopedycznych wia-

domoci o wszj^stkiem, z kadej rzeczy po trosze, a to

wszystko lunie, powierzchownie, bez porzdku i bez

pracy. W caem wychowaniu Rej^a—nauki i pracy nie

ma waciwie adnej; dowiedz si wszystkiego po tro-

sze, zreszt doucz i ratuj si, jak moesz, wasnym spry-

tem i przemysem. Dziwimy si nieraz wielkiej po-

wierzchownoci, lekkoci i niewiadomoci Polaków

z wszystkich wieków, dziwimy si, e cho z natury

nie gupi wcale, tak mao wiedzieli o wiecie, czy to

Av naukowym czy w polit^-cznym porzdku rzeczy, e
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nieraz brako im najprostszych elementarnych wyo-

brae o rzeczach. Jake mogo by inaczej, jeeli

wikszo, i to wikszo tych, którzy jedni w kraju

znaczyli i mieli atwo owiecania si, odbieraa wy-

chowanie tak niedostateczne, powierzchowne, pozorne

tylko, a tak wygodne przytem, tak zastosowane do

dominujcej w naszym temperamencie wilgotnoci, do

naszego lenistwa i skonnoci do sodkiego wczasu.

Ani wielkie umysy, ani dzielne charaktery przy ta-

kiem wychowaniu czsto u nas zjawia si nie mogy.
W nawiasie wspomnie warto, e ta kwesty a wycho-

wania zajmuje bardzo naszych pisarz3^ Modrzewski

od niej poczyna Fopraice EzpUcj, Rey t/irot Poczciwego

Czowieka. Inny mniej gony pisarz Marcin Kwiat-

kowski, wydaje (w roku 15G4) osobn ksieczk, wy-

c7cznie tej sprawie powicon: O Poc^ciicem Wychoica-

nhi D^iateh Dobra, rozsdna ksieczka, któr" w ra-

dach i uwagach swoich bardzo si z Reyeii; zgadza^

mówi o wychowaniu obszerniej, ni on, ale pomimo te-

go nie moe w literaturze tak by zapamitan, jak

choby jedna cz Reyowego dziea.

Kiedy podronie mody panicz, moe sobie wyje-

cha zagranic; (zawsze tak bywao i jest), ale e s
róne kraje i narody na wiecie z dobrymi i z gorszy-

mi obyczajami, wic mu pilnie zastanowi si wypa-

da, gdzie si ma obróci, a gdziekolwiec bdzie, zacho-

wywa si poczciwie i statecznie, eby sobie i krajowi

swemu w mniemaniu obcych nie szkodzi, nie pi, nie

gra, burd nie robi, nie by zuchwaym ani przesad-

nym, ale miernym, a z godnymi tylko ludmi si wda-

wa. Bo jedzi do cudzych krajów na to; eby si§

wystawi na miech lub przygan, to lepiej w domu
siedzie, eby si obcy przynajmniej naszemu gup-

stwu a niepiknym obyczajom nie dziwowali. Zota
maksyma, która i dzi wyszaby nam na dobre, gdy-

bymy si jej trzyma chcieli. To take godne zapa-

mitania, e Rey nie wysya wcale swojego modzie-
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ca po nauk i pracowa mu nie kae. Mówi wpraw-
dzie, e on ,,nie tego tylko ma patrze, czem by si
oczy napasy; maocby ci pomogo, choby widzia
Etn paajc, morza one srodze burzliwe, wieloryby

po nich pywajce, syreny piewajce, kokodryy albo

smoki latajce, jeli to do domu w obyczajach z so

b przyniesiemy, cochmy byli z sob wzili"" Ale t
przestrog dawszy, nie da Rey od modego Polaka,

eby si bardzo prac mordowa, bo kae mu tylko

,,czyta co, albo si przypatrywa i rozeznawa co

lepsze a co gorsze." To caa jego czynno zagrani-

c i koniec jego wychowania.
Po powrocie do domu zaczyna si rozkoszne y-

cie modego szlachcica, który przetarty midzy lud-

mi, a ju dorosy i wyzwolony, ma swoje konie,,je-
dzi gdzie chce, i wzbudza podziwienie rodziców, krew-

nych, przyjació i caej okolicy. Znowu nie wiedzie
kiedy to pisane, w wieku XVI czy w XIX, Modzie-

niec w tych leciech powinien rodziców szanowa,
o przyja ssiadów si stara, usugi im oddawa
gdzie moe, do gospodarstwa si wkada, konia i zbroi

nie zaniedbywa. Ale czas ten nie trwa dugo, to tyl-

ko wytchnienie, po którym ma nastpi ostatni akt

wychowania i pocztek karyery zarazem, ostatni okres

modoci, konieczne uzupenienie wychowania.
Podug ówczesnych poj mody szlachcic ju do-

rosy i pielenie wywiczony, dwa mia sposoby, eby
si i sam wyksztaci, i wyrobi, i ludziom da pozna;
Rey kae mu wybiera, czy chce i na jaki dwór
albo do wojska, ale jedno z dwojga wybra musi, bo

tam dopiero moe pokaza, co umie, tam zabra zna-

jomoci z ludmi, wywiczy si w sprawach publicz-

nych lub rycerskich. Jest to szkoa ycia, któr ko-

niecznie przeby trzeba. Jeeli modzieniec pójdzie

na dwór— oczywicie rozumie si dwór nie królewski,

ale jaki senatorski—to tam powinien panu swojenui

suy wiernie i ochotnie, w wydatkach by oszczd-
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nym, ale zawsze pokazywa si przystojnie i ozdobnie;

le nie mówi o nikim, bo ztd nieprzyjanie, zwady
i przeszkody w zawodzie; a gdyby mu wypado pana

w ozem upomnie, tedy ma to zrobi po cichu, w ta-

jemnicy i delikatnie. Ale lepiej mu, nili do dworu,

i do wojska; niema na wiecie stanu szczliwsze-
go nad ten. „Jakie rozkosze a jakie krotochwile w cig-

nieniu, a có dopiero na leach, gdy si do jednej go-

spody z potraweczkami znosz, a one wdziczne roz-

mowy, a poczaiwe arty, przejadki, mj^liwstwa: owo
tam dny czas bez wdy jakiej krotochwili by nie

moe." Jednego tylko ma si onierz poczciwy
strzedz, co u nich czsta rzecz, to eby w cignieniu
lub na leach ludziom ubogim krzywdy, nie czyni,

a paczu ich na siebie nie ciga
Gdyby „ywot" ten pisany by przez Francuza,

Anglika, Niemca, Wocha, niezawodnie modzieniec,

obrawszy sobie zawód, ju by si go trzyma, i z dwo-
ru przeszedby pomau do kancelaryi. zostaby urzd-
nikiem, dyplomat, jedziby z poselstwami; zostawszy

w wojsku, dosuyby si .'najwyszych stopni. Cha-

rakterystycznie bardzo, moralista polski kae jednego
lub drugiego z tych zawodów próbowa, ale na to tyl-

ko, eby si da pozna, porobi sobie stosunki. Po-
woania, przeznaczenia, obowizku, suby ani Rey
ani jego Poczciwy Modzieniec nie widzi w tem wca-
le. Kiedy odsuy par lat na dworze, albo kiedy
si wojna skoczya, szlachcic wraca czemprdzej na
wie. Karyera go nie nci, obowizku suby cigej nie

czuje. Wychowa si, da si pozna, bi si par ra-

zy z Tatarami, moe wypocz. Jak ogó nie poj-

mowa regularnej i cigej suby ani w wojsku, ani

w administracyi, ani w sejmie, tak indywidua w pro-

gramie wasnego ycia nie mieciy cigej czynnoci,
cigego obowizku; pojmoway tylko sub przypad-
kow i do czasu. Godne uwagi, e tak ycie pojmo-
wali, taki jego program stawiaH nawet moralici. Kto
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wie, czy takie pojcie ycia i taka jego praktj^ka, nie

wytómaczyyby w pewnej czci tajemnicy naszego

póniejszego upadku.

Koczy si modo poczciwego czowieka, a z ni
pierwsze ksigi jego ywota. V/iek dojrzay zaczyna

si od oenienia; po podróaci, po wojaczce i dwor-

skiem yciu, ma pan mody szuka sobie
,,
przyjacie-

la." Jak w Wizerunku dzieli Rey mio na cztery ró-

ne rodzaje i upatrywa jej popd w prónoci, w in-

teresie, w zmysach i dopiero w rzetelnem uczuciu,

tak i tu wedle tego samego podziau kae szuka
w maestwie nie wielkiego posagu, ani wietnych
stosunków i koligacyj, ani samej piknoci, ale zgod-

noci uczu i usposobie, wdziku, wzajemnej sympa-
tyi, gruntownej poczciwoci i dobrego wychowania.
Znany bardzo i zawsze cytowany jest rozdzia, istot-

nie peen zdrowego rozumu, w którym on opisuje ko-
poty szlachcica, który wzi on z domu bogatszego

i znakomitszpgo, jak musi cay tryb ycia urzdzi na-

ksztat domu tecia, jak z uszczerbkiem majtku i po-

wiceniem wasnych upodoba musi dogadza pani,

teciowi da nad sob przewodzi, znosi zachcenia

pana szwagra; z tego wszystkiego wnosi Rey, e naj-

lepsza jest midzy maonkami równo majtku, wy-
chowania i spoecznego stanowiska. Oeni si prze-

cie czowiek poczciwy musi: nie ma nic gorszego, nic

niemilszego Bogu jak stan bezenny, z którego tylko

swawola wynika i zepsucie obyczajów, na które ju
mdrzy poganie staroytni surowe stanowili prawa.

Po oenieniu có nasz szlachcic robi? Siedzi na

wsi, gospodaruje i Pana Boga chwali. A co to za

szczcie mie w domu on dobr, dziatki mie, ogró-

dek adny, pokój czysto wymieciony, sprzty porzd-
ne, obiad dobrze zgotowany, co za przyjemno drzew-

ka szczepi, kwiatki i zióka wiosn sadzi, latem cho-
du pod cieniem uywa, jesieni zbiera owoce, jarzy-

ny, rydze, orzechy... Taka wiejsko-szlachecka idylla
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stanowi cae ycie poczciwego czowieka, jeeli go
nieprzewidziany jalci przypadek na inne pole nie wy-
prowadzi, a taki przypadek atwo zdarzy mu si
moe. Naprzyliad, moe by wybrany posem na
sejm. I tu wciodzimy w zakres ycia publicznego i je-

go obowizków: mamy si dowiedzie, jali czowiel^
poczciwy zachowa si powinien, jeeli zosta posem,
senatorem lub urzdnikiem.

Poselstwo jest rzecz wielka a sumienia zblizka

dotykajca. Chodzi tu o to, eby zwierzonego sobie

zaufania braci nie zawie, a Rzpltej nie zaszkodzi.

O politycznych posa obowizkach nie mówi Rey wca-

le; co najwicej kae mu zna prawo, przy wolnoci
sta, a stanowisko jego rozwaa ze stanowiska moral-

nego. Przedewszystkiem kae posowi strzedz si a-
komstwa i przedajnoci: oto chodzi mu najwicej, nad
tem naj obszerniej si rozwodzi. Czy wymaga tego

ówczesny stan moralnoci publicznej? czy moe Rey
uwaa, e to ze najpowszechniejsze midzy posami?
nie mówi tego, ale w kadym razie uderzajce jest,

e nie przestrzega posa ani przed nieznajomoci
spraw, ani przed lekkomylnem trzymaniem si pew-
nych ludzi lub hase, tylko da od niego przede-

wszystkiem, eby si nie dat przekupi.

Senator jeszcze bardziej, anieli pose, powinien

by zacnym, rozumnym, powan}^!!, sprawiedliwym

i t. d., ale co do obowizków jego urzdu, to te, zdaje

si, polegaj podug Reya gównie w dogldaniu i kon-

troli czynnoci króla Senator wic powinien by czyn-

nym, przeglda pilnie przypadki, jakie na Rzplt spa
mog, ale nadewszystko upomina pana o wszystko

ze, jakiegoby w czem si dopatrzy: o chciwo, o po-

rywczo, o niesprawiedliwo, o upodobanie w pod-

chlebstwie i podchlebcach, o lekkie obyczaje, o ma
wiar i pobono, sowem, ma by senator jakgdyby

cenzorem, czy spowiednikiem, stróem królewskiego

sumienia. Dobrze jeszcze, e upomina go ma po ci-

St. Tarnotcili. „Literatura." T I 14
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chii i Av tajemnicy, tak, eby jawn nagan powagi

jego na szwank nie narazi. Nadewszystko za gdyby

widzia, e pan na prawa i wolnoci poddanych mao
dba, tedy ju najmocniej upomina go powinien, e
mio poddanyci jest najpew^niejsz twierdz królów.

O urzdach mówi Rey, e ,.gdyby móg bez te-

go si obej, byoby lepiej." Kopot z tego wielki,

swobody i wczasu nic, a odpowiedzialno cika. Zaw-

sze ten sam wygodny epikureizm polski, ten sam wstrt

do czynnoci cigej i przymusowej, ta sama obawa
odpowiedzialnoci, naraenia si na nagan. Ale jee-

li ju takie twoje przyrodzenie ,,szlachetne, któremu

si wszystko buja chce, by orowi ku górze," jeeli
ambitny i urzdów i wadzy pragniesz, tedy masz pa-

mita o tern, eby si zachowywa uczciwie, rzetel-

nie, sprawiedliwie, pilnie i t. d.

Wszystko to jednak, urzd, poselstwo, senat, to

przypadki i wyjtki; ycie normalne to ycie na wsi,

do tego wraca i czowiek poczciwy, kiedy odby swo-

je poselstwo, i Rey w swoim trakacie. Dalszy cig
tej ksigi jest ju czysto moralnym: obyczajowych lub

historycznych rysów i przystosowa coraz mniej, a za

to, po rozdziel, w którym autor dowodzi, e prawdzi-

we szlachectwo nie zasadza si na lierbie i urodzeniu,

coraz wicej o cnotach poczciwego czowieka i prze-

ciwmych im grzechach. Wszystkie siedm grzechów

gównych przechodzi Rey po kolei katechizmowym po-

rzdkiem i opisuje ich skutki. W opisach t3^ch trafi

si czasem ustp, który wyglda na opis ówczesnej

Polski, a nawet z dzisiejsz ma niejakie podobiestwo:
naprzykad kiedy opisuje „szar pyszk." Trafna tak-

e jest charakterystyka zazdroci, cho szkoda, e autor

pomija ten jej odcie, który u nas by zawsze i zaw-

sze wiele szkodzi: zazdro polityczn. Kiedy mówi
o akomstwie, podaje jako jego przyczyn nasz skon-
no do wystawnosci, przepychu i pompy, i wypisuje
dug htani ubiorów, materyj, potraw^, których na-
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zwiska ju zapomniane, a które daj wyobraenie
o tem, jak si u nas zawsze jedni nad drugich i sami

nad siebie w wytwornera yciu przesadzali, jak zawsze

by ten rodzaj mioci wasnej, eby u mnie wszystlco

byo tak, jak u drugiego.

Po grzechacli nastpuj cnoty, które poczciwj

czowiek nabywa ma, a pierwsza z nich, grunt wszyst-

kich innych jest prawda; dalej stao, sprawiedliwo,
a ostatnie przychodz uwagi o stosunkach towarzy-

skich, o przyjani, o obchodzeniu si z ludmi, o ar-
tach, pierwotne, po prostu wypowiedziane prawida do-

brego wychowania i talctu. O dobrodziejstwach i przy-

sugach, eby je wiadczy z rozeznaniem, eby si
wystrzega marnotrawstwa równie jak skpstwa; za-

myka ksig rozdzia, jako poczciwy czowiek ma go-

spodarstwa swego uywa. Na nieszczcie nie dowie-

my si od Reya nic o tem, jak nasi starzy w XVI
wieku gospodarowali: rola, zboe, to co konieczne, to

nie obchodzi go wcale; to co zb^^teczne a przyjemne,

a zwaszcza smaczne, o to gospodarz dba powinien.

Wic ogródeczek, wic morelki, brzoskwinki, orzeszki,

ogóreczki, meluneczki, saatki, rzeuszki, wineczka,

pszczóki, rybeczki, grzybki, wszystkie kuchenne i spi-

arniane zapasy miee, hodowa, zbiera, przechow^^-

wa na zim, to gównie w gospodarstwie obchodzi

tego moralist, który na mae wygódki ycia widocz-

nie obojtnym nie by. Miernie uywa, ale uywa,
to jego zasada i dno jego ksiki. Przez to „mier-

nie" jest filozofem praktycznym, epikurejczykiem bez

swojej wiedzy; przez to ,,uywa'" jest zupenie Pola-

kiem. Uywa, uywa wygodnie, spokojnie, w pew-
nym uczciwym, wesoym, nie gupim a miernym sy-

barytyzmie, to jego idea ycia; i kiedy czowiek po-

czciwy, niegdy dyletant nauki, ycia dworskiego i wo-
jaczki, dzi oeniony i ojciec dzieciom, a tu i owadzie

przypadkowo dyletant pose lub urzdnik, urzdzi so-

bie dom, ycie, ogród, kuchni, piwnic, nasadzi szcze-
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pów i jarzyn, zaopatrzy stawy i pasieki, niech dalej

o wiecie Boym nie myli, a darów jego w^ imi Boe
iiyw^a. Niech czyta, jeeU umie, i nie rdzewieje, oko-

niu i zbroi niech pamita, i niech tak yje w radoci
„uczciwiej," bo nic lepszego w^ adnym ,,ywocie—mó-

wi Rey—jako rado i pociecha" Co za dziwny wiek!

W naszym ktoby to napisa, dodaby zaraz „i nic rzad-

szego i trudniejszego/'

Cz trzecia, staro Poczciwego Czowieka jest

ju traktatem czysto moralnym, i jako taki najmniej cie-

kawym. Dobre, ale powtórzone sto razy przed nim
i po nim nauki, e czowiek stary powinien zachowa
przyzwoit wiekowi powag, e powinien by przylda-

dem cnoty; nie majc nic przed sob prócz mierci, po-

winien jedna si z Bogiem i zbawienie duszy mie
cigle na myli; mier sprawiedliwemu straszn by
nie powinna; wiek podeszy nie koniecznie musi b^^
nieszczliwym i nieuytecznym, bo czow iek stary do-

wiadczeniem i rozumem swoim moe bardzo przyda
si, czy to swojej rodzinie, czy ojczynie, a w posza-

nowaniu powszechnem, w mioci swoich, w pokoju

duszy moe znajdowa prawdziw i wielk rozkosz. To
s prawdy niezaprzeczone, ale ogólne, nad któremi

Rey rozwodzi si szeroko, przechodzc dla lepszego ich

dowiedzenia siedem grzechów gównych i om ewan-

gelicznych bogosawiestw.
Ogólny sd o ,,ywocie Poczciwego Czowieka" wy-

padby mniej wicej, jak nastpuje: dzieo, dowodzce
bardzo zdrowego rozsdku raczej, ni bardzo bystrego

rozumu autora, napisane do ciko i rozwlekle, zwy-

czajem wieku upstrzone erudycy klasyczn i teolo-

giczn, co mu dodawao powagi, a dowodzce zara-

zem powierzchownej nauki autora i jego pierwotnej

zbytecznej prostoty.

Ze stanowiska moralnego niema wdele do zarzu-

cenia: poczciwy czowiek Reya jest niezaprzeczenie

czowiekiem poczciwym, istot moraln, która wie, e
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yje pod prawem i prawo to czci, prawo Boskie, ojczy-

ste i prawo honoru. Sofizmu, paradoksu niema w ,,y-
wocie" ani jednego. Jednak bdziby, kto przez sym-
paty atw do pojcia dla naszego starego pisarza,

chciaby unosi si nad nim i nad jego dzieem, w nim
widzie wiellvi rozum i talent, w dziele zote sowa
•czystej prawdy. Talv nie jest: czowielc poczciwy Reya
nie jest wcale czowiekiem, jak byc powinien; ani jego

wyciowanie, ani jego ycie nie daje mu prawa do

bezwzgldnego podziwienia, i bez krytyki, bez nagany
patrze na niego nie naley. Idea to, ale idea wychowa-
nia i ycia pojtego mylnie, cho uczciwie: pojtego
z pewnj^m sybarytyzmem uczciwym, naiwnym, nie wie-

dzcym o sobie, ale niebezpiecznym. Dlatego nie jest

,,ywot" zwierciadem skoczonego i doskonaego czo-
wieka, jest tylko zwierciadem szlachcica polskiego

w rzeczywistoci jego natury i ycia. Ma on wszystkie

przymioty narodowego charakteru i niektóre jego wady;
nie te wady grube, bijce w oczy, oczywicie ze i zgub-

ne, ale te, które trafiaj si czsto i u najlepszych,

nie domylajcych si naw^et, eby to wady byc mogy.
Polak Reya, Polak XVI wieku, jest naprzód dobry, z na-

tury i z usposobienia agodny, askawy, wolny od niena-

wici i zych a gwatownych namitnoci; w Boga wie-

rzy po prostu i sucha Go, w domu jest dobrym synem,

bratem, mem, ojcem. Jest rzdny, gospodarny i mier-

ny, co ju nie jest tak powszechne; nie dba o zbytki, nie

ma prónoci, to jego strona idealna, takim autor chcia-

by go widzie, ale rzadko widzi. Gow ma otwart, po-

jcie bystre, do czego si wemie, do nauki, do sub}'
wojsl<:owej, kancelaryjnej, dw^orskiej, sejmowej, wszyst-

kiego nauczy si atwo, we wszystkiem moe byc przy-

datnym. To jego przymioty, niezaprzeczenie niemae.
Ale obok tych przymiotów ma i wady, i to wady po-

wszechne, wady narodowego charakteru. yje jak gdy-

by stworzonym by do wygodnego uywania. Nie obrazie

Boga, bliniego nie skrzywdzi, to zda si jedyny oho-
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wizek, zawsze mu przytomny; o innych nie myli. Cze-

go si tknie, porzuci zaraz i ucieka do spokojnego do-

mowego ywota: do wszystkiego zdatny, we wszystkiem

zostaje dyletantem. Obowizek kady speni, i dobrze,

byle ten obowizek nie trwa za dugo; czynno jest

przypadkiem, wyjtkiem w jego yciu,—^re^u wczas

i uywanie. Pojtny i niegupi, o wszystkiem co wie,

ale wszystko wie powierzchownie, bo naprawd nigdy

si niczego nie ucz3'; przymusu nie zadano mu nigdy,

kiedy by dzieckiem i modym chopcem; on sam nie

zada go sobie nigdy, kiedy wyszed na czowieka. Ta-

ki jest idea Reya, idea nie doskonay wcale. Jest to

po prostu rzeczywisto ówczesnego ycia szlachty pol-

skiej, przedstawiona jako idea, jako wzorowy ywot
poczciwego czowieka. Czy ksika ta miaa wiel-

ki wpyw na wspóczesnych, dzi doj trudno, ale

jeeli go miaa, to musia on by w znacznej czci
szkodliwym, bo nie tylko nie móg poprawi nikogo

z tej powierzchownoci, z tej skonnoci do uywania,
która tak zgubne miaa skutki, ale owszem móg w nich

utwierdzi, bo przedstawia te rzeczy jako dobre. Dla-

tego bra dosownie „ywot Poczciwego Czowieka,"
bra go za dobr monet, byoby wielk naiwnoci. Ale

ktoby w nim szuka polskiej natury, jej skonnoci
i upodoba, jej przymiotów i jej wad, które do dzi
dnia nie wiele si zmieniy, ktoby chcia pozna, jak

ten naród w swojej warstwie owieconej pojmowa y-
cie, a ztd i wnosi, dlaczego temu narodowi w yciu
domowem i rodzinnem wiodo si w przeciciu bardzo

dobrze, a w yciu zbiorowem tak le, tego ,,ywot Po-

czciwego Czowieka" mógby naprowadzi na rozwiza-

nie nie jednej z tych zagadek. I dlatego, "bez wiedzy
Rcya zapewne, ksika ta, jedna z pierwszych napi-

sanych po polsku, pozbawiona wartoci naukowej, po-

zbawiona talentu i wdziku, w czytaniu nudna, licz-

ca si do ciekawoci, ale nie do piknoci naszej litera-

tury, jest przecie odbiciem bardzo wiernem polskiej
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natury, jest jedn z ksiek najbardziej i najcilej na-

rodowych, jakie mamy,

Apophtegmata, „krótkie a roztropne powieci czo-

wiekowi poczciwemu susznie nalece,^' to zbiór aneg-

dot, przypowieci, maksym, powszecinie znanych, czer-

panych z riiezliczonyci ówczesnych zbiorów podob-

nych. Rozróni w nicli mona dwa rodzaje. Jedne

dkisze, po kilkadziesit wierszy, w tonie powane,
w treci dydaktyczne, przypominajce Wizerimel:, opisu-

j róne cnoty i wady. Drugie Apoplitfgwata l^rótsze

z przypadlofici czasów i rzeczii sthrane, czterowierszowe,

zawieraj albo ogólne nauki moralne, albo te uwagi

na ,,osoby róne," a waciwie na róne urzdy. Te
oczywicie najciekawsze, tu si szuka ladów czasu,

zwaszcza, e, od króla poczwszy a do karczmarza,

s wierszyki na wszystko, co tylko w Rzpltej mieci
sio moe: biskupi, wojewodowie, kanclerze, podskar-

biowie, staroci, burmistrze, rajcy, doktorowie, onie-
rze, wójci, wodarze, poborcy, mytnicy, wszystkie za

trudnienia, w^szystkie stany, nawet wszystkie wyznania.

Byaby to rzecz nieoceniona, gdyby by dowcip; ale

go niema, a bez niego wszystko schodzi do rzdu obo-

jtnych ogólników. e szynkarka kae chopu paci
za dwie miarki wódki, kiedy wypi jedn, e ziemia-

nie narzekaj na posów, kiedy sejm uchwali podatki,

to podobno najbystrzejsze i najciekawsze w „Apophteg-

matach"' spostrzeenia. W zakoczeniu s napisy na

domy i inne budynki, na drzwi, okna etc, nawet na

drobne sprzty, jak yki, które ówczesna moda lubi-

a ozdabia napisami.

Ciekawa, cho bez wartoci poetycznej, jest jego

Przemowa do poczciwego Polaka stanu rycerskiego,

dodana do „ywota," w której opisuje róne narody,

a naj obszerniej wasny.

Zaczyna si wic ten przegld narodów od Wo-
cha, któr}^ jest mdry, mierny, ochdony, polerowny.
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ale chytry a nie bardzo odwany. Czech, chodzi jako

paw', ale ma t cnot, e dotrzymuje sowa. Niemiec

hardy, a przytern brudny, zaniedbany, i pijak. W-
grzyn, to mny naród, ale ma fanfaronad i skonno
do imponowania. Turczyn, to chop nikczemny z na-

rodu swojego, a przecie ten naród prostaczy taki po-

tny i grony. Czem? Oto pilnoci okoo spraw wo-

jennych i rzetelnoci w^ sprawach pieninych.

Talarzyn insz}^!! stanom ju ni w czem nie winien,

Bo barzo jego mao na wszom psu podobien.

O innych narodach, Szw^edach, Duczykach, wie,

jak sam mÓAvi, mao; o dalszych, Francuzach, Angli-

kach, Hiszpanach nawet nie wspomina. „Polak poczci-

wy, ze wszystkich najlepszy i najszczliwszy. U nie-

go mstw^o zawoane, u niego obfito wszystkieo-o,

ywmoci, pienidzy, ochdóstw^a wszelkiego, fantazya

waelka, wspaniao, w strojach waelka elegancya, do

tego mio cnoty, sawy i wiary... Niejeden musia
ro, poykajc te mie kadzida, kiedy nagle chytry

Rey zwraca si i po takich pochwaach choszcze bez

miosierdzia:

Ale gdy 'Irug kart na wspak ohrócim\-,

Cze^o nam nie dostawa, snadnie obaezyr.}'.

Nie dostawa za naprzód sprawiedliwoci: nasze

praM'a s jak pajczyna, „z której si bk wybije, \
a uwinie mucha.'' Obrony nie mamy adnej. Zam-
ki pograniczne atwoby poprawi, ale przez nasz nie-

dbaoc id w' ruin, „mury okoo miast wal si i wie-

e''; król Kazimierz bardzoby si dziwowa, on, co tyle

murów pobudow^a, gdyby je w takim stanie zobaczy.

Do tego wielkie dugi koronne, do tego prawa i zawi-

kane i nie strzeone, sowem, wiersz przechodzi

Av krytyk caego stanu Rzpltej i staje si poliiycz-

nym. Co w-icej, roznnmie politycznym: bo ju powy-
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sze uwagi o obronie granic, skarbie i sprawiedliwoci

byy rozumne i suszne, ale to byy rzeczy tak wi-

doczne, e dojrze si day samym zdrowym rozsjd-

kiem. Dalsze za uwagi dowodz, e Rey mia w tych

rzeczach wzrok bystry i daleki. I tak, ali si bardzo

na wypuszczenie Wooszy z hodu, a kiedy mówi o nie-

bezpieczestwach, jakie nam gro od ssiadów, wska-

zuje na nieprzyjació od Wschodu, od Zachodu na nie

pewnych przyjació, i przewiduje, e ci ssiedzi za

chodni kiedy ze wschodnimi ,,na naszych granicach

bd si wita."' Zapewne rozumie przez to, e tu

wypadnie im rozprawie si z sob, a myli o Austryi

i Turku, ale ze sirachem mówi o tern, co nam takie wi-

tanie sprawi moe.
Na szczególn uwag zasuguje to, e gorliwie

upomina o opisanie porzdku elekcyi:

A mili Polaczkowie ci, co rozum maj,
Widzc pewny upadek, przed si go czekaj.

Dotyka take i innych wielkich spraw ówczes-

nych. Unii z Li w, Egzekucyi, Wojska kwarcianego.

Chce, eby oba kraje jednemu panu wiernie na wieki

suyy, wspólnie go obieray i koronoway, i wspólnie

broniy si od nieprzyjació, ale eby nawzajem nie

wtrcay si w swoje prawa i zostawiy sobie wszelk
wolno wewntrz. Rzecz ciekawa, to, e powicajc
ustp osobny stosunkom religijnym, Rey oszczdza

w nim katolików, a uderza tem gwatowniej na Arya-

nów, którzy zaprzeczaj Trójc w. i bóstwo Chrystu-

sa i s jednym z wielkich po"wodów kary Boej na

Polsk. Piknie zam3'ka te polityczne wiersze upomi-

nanie do miych Polaczków^, aby zawczasu mieli si na

bacznoci, „bo jeli matka zginie, pszczoy pewnie
spadn."

Ze wzgldu tak na tre, jak na form, wypadoby
mop prz3'zna tej ,,Przemowie'' pierwszestwo w poe-
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zyi Reya; w kadym razie jest ona dla nas dzisiej-

szych najbardziej zajmujca.

,,egnanie ze wiatem/' w którym poeta osobno

egna wiat, towarzyszów, przyjació krewnych etc,

jest to wiersz morahiy, obfitujjjcy w zbawienne uwagi

o marnociach tego wiata, ale pozbawiony uczucia

i zimny.

S, jeszcze FigliJci., po mierci autora wydane, ale

pisane oczywicie przez dugie lata, przy zdarzonej

sposobnoci i ochocie. Mnóstwo byo w ówczesnej Eu-

ropie takich Fraszek i miay ogromne powodzenie. Ft-

gJild zapewne take. U nas ju go nie znajd. art
gruby, rubaszny, moe bye zabawnym i podoba sit,^

zawsze: ale ludziom owieconym podoba si nie dla

swojej rubasznoci, tylko pomimo niej, dla trafnej my-
li, jaka w nim tkwi, albo dla miesznego konceptu (na-

przykad Rabelais). W Figlihtch Reya myl jest nieraz

trafna i dobra, wyraenie jej rzadko, bardzo rzadko za-

bawne, jeszcze rzadziej zgrabne. On sam musia si troch
wstydzie tego lekkiego dziea, bo w przedmowie mówi.

e pisa je gównie dla wiczenia w jzyku i wierszu,

a zasania si powan moraln tendency: „a te mo
d}' czek, przeczedszy, moe si wiele ludzkiemi przygo-

dami przestrzedz." Czegoby si mona z FiuliMw prze-

strzedz lub nauczy, domyli si trudno. Jest to zbiór

rónych anegdot, dykteryjek, facecyj i dowcipów; fa-

cecye przj^zwoite, opowiedziane bez sztuki, bez dowci-

pu, bez humoru, nie mog si podoba ani na chwil.

Inne wykraczaj po za granice przyzwoitoci. Bez zby-

tecznej surowoci ani wstydliwoci sdzc, owszem
przyznajc, e art nieprzyzwoity moe nieraz b3"c ; r-

tem dowcipnym, przyznajc, e art rubaszny moe
bye zabawnym, trzeba przecie powiedzie, e jeeli

w wierszu niema ani dowcipu, ani przystosowania, a hu-

mor i wesoo zasadzaj si na tern, e ,,
poeta'' eon

amore najgrubszymi wyrazami mówi o najprozaiczniej-

szych koniecznociach ludzkiego ciaa, 1o nie wywoa
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-'miechu, tylko obrzydzenie lub nudnoci. Rey, który

w swoich powanych poematach lubi nad wszystko

porównania do wi, barog:ów i t. d., w swoich utwo-

rach lekkich igra rozkosznie poród odraajcych mie-
f ci i ich W3^ziewów, i to go bawi, to jego w^esooc, to

mieszno i humor ,,Figlików." Jak sztuka dla sztuki,

tak u niego s miecie dla mieci, a pod niemi nie-

ma dowcipu, ani przystosowania. art najgrubszy,

najrubaszniejszy jest znony, jeeli jest prawdziwym
artem; ale jeeli kto bez wesooci, ciko, nudno,

prawi rzeczy najbrudniejsze, a im grubszych sów
uywa, tem si dowcipniej szym sdzi, powstaje z tego

niesmak i obrzydzenie.

Naley jeszcze zapyta, czy i jak wpyn hu-

manizm na Reya tak mao uczonego, na to dziecko

natury niby, w którem upatrywa lubimy czysty spe-

cimen polskiej natury i gow}^? Wpyn i bardzo, i nie

dobrze; wanie dlatego moe Rey jest istotnie tak cie-

kawym typem swego czasu, a przykadem dla innych,

e widzi si na nim wyranie, jak silnie historyczne

pierwiastki dziaaj na gowy le przygotowane, mao
wyksztacone, na ludzi wraeniom prz3^stpnych, do s-
du nie bardzo zdolnych.

Nieuk za modu, w starszym waeku wstydzi si

Rey swego nieuctwa, i chcc je zaata jako i za-

trze, czyta wiele, wiele zachowuje w pamici. Ztd
le wiadomoci o mitologii, o filozofach i bohaterach

staroytnoci, któremi si tak chtnie, a tak nieraz nie-

zrcznie, popisuje; ztd ta lepa w^iara w ich powag.
Ztd wreszcie utkwione w jego pamici róne kszta-

ty i róne treci pism obcych. Poemat fiozoficzno-

raoralny jak Zicier^yniec, traktat jak iitcot, F/gliJci,

Apophtegmata, wszystko to byo ju po wiele razy pisa-

ne. Chwal go za jego samorodn niby oryginalno;
niestety, on o tyle tylko jest oryginalnym, o ile zu-

penie naladowa nie moe. On ze swoich powierz-

rhownych wiadom.oci nie móg przej, co byo lep-
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szegOj filozoficznie gbszego lub artystycznie szla-

chetnego w staroytnych: pochwyta tylko ich nazwi-

ska, a z ich no\^'oytnych naladowców nie wdzia nau-

ki, wzi tylko pedantyczne pozory erudycyi. Ztd
ciko niesychana takiego poematu jak Wi^erunel-,

i ciko zaledwo mniejsza takiego traktatu jak

ywot.

Z tego krytycznego ducha, który by w wieku

XVI, on wzi tylko popd i miao do krytykowa-

nia tego, co widzia; o istotne tego rozumienie, o zba-

danie natury i przyczyn tego, co widzia, ani si nie

troszczy, i prawdopodobnie nie domyla si nawet,

e to mona, e si to naley. Co usysze i pochwy-
ci, na co si rozgniewa i obarzy, nie dowiedzie
si co i jak to jest naprawd, a potem zarozumiale

z partesu decydowa, to jego zwyczaj, i jak sdzi, je-

go prawo. I pod tym w^zgldem nic tak charaktery-

stycznego, jak jego protestantyzm i ta propaganda,

któr zapalczywie prowadzi (znowu odbicie powszech-

nych europejskich prdów, znowu wpyw wieku). Kie-

dy prosty szlachcic z XVI wdeku, który nic napraw-

d nie wie i nie umie, czynnie apostouje now wiar,

to znaczy jednych ksiy swata, a drugich, którzy si
swata nie daj, wypdza, tómaczy si to ogólnjmi

stanem rzeczy. Ale kiedy ten sam chce apostoowa
sowem i piórem, kiedy pisze Postyll i komentuje

Apokalips, naraa si na zarzut pytkoci gowy i lek-

koci charakteru. Podziw^iamy zwykle jego prostot

i dobr wiar: zapewne, jest dobra wiara o tyle, e pi-

sze, co myH. Ale tej gbszej i prawdziwszej, tej

sumiennej rzetelnoci i dobrej wiary, przez któr za-

pytuje czlowdek sam siebie, czy te on w^ie to, o czem
chce mówi, lub czy potrafi to, co chce robi, tej on

nie ma. Czy by katolikiem, czy protestantem, to je-

go rzecz; ale czy jednym czy drugim by naprawd,
jeeli mia religijne przekonania i szczere religijne
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uczucia, powinien by naprzód zastanowi si, czy tak

iest jak on myli, a powtóre uzna, e nie wiedzc,
nie uczc si, nie umiejc ani katolickiej ani prote-

stanckiej teologii, o kwestyach religijnych mówi nie

ma praAva. Ale jemu wystarcza wraenie: tak mi si
zdaje, a Avic tak byc musi, a wic tak jest! i na wia-

r tego wraenia (cho popchnity zapewne i wbity

w zarozumiao przez swoich wspówyznawców) roz-

cina swoj karabel i swoim rozumem kwestye wiary,

jakgdyby by w. Augustynem lub przynajmniej m-
drym Kalwinem.

Zarozumiao to charakterystyczna. Byo to nie-

wtpliwie skutkiem (jednym z najwidoczniejszych) od-

rodzenia nauk klasycznych, e czowiek, który si
ujrza bogatszym w wiadomoci iw reflek^y, uczu
si silnie w sobie, i uzna si miar, a nieraz i pra-

wem wszystkiego. Rozwinita i rozbujaa indywidual-

no, jak w yciu prywatnem nie chciaa zna nad so-

b prawa i wdzida i dosza do strasznego zepsucia

obyczajów (zwaszcza we Woszech), jak w yciu po-

iitycznem chciaa wznie si nad ogó i sama w Pol-

sce wybiera króla vir)tim^ a póniej swoj wol, swo-

jem veto tamowa bieg spraw Rzpltej, tak w rzeczach

religijnych, w rzeczach wiary za powag uznawaa
tylko siebie. U gbszycli i powaniejszych zasad
tej wiary by zbiór gorcych uczu i silnych wiado-
mych siebie przekona: ale pytszym, lejszym, a z tem-

peramentu porywczym, wystarczao zarozumiae udsi
ml si. Poniewa ksidz ten a ten w mojem ssiedz-

twie nie jest takim, jak by powinien, wic iciclsi

ml si, e Koció katolicki prawdy mie nie moe
i musi by apokaliptyczn besty o dziesiciu rogach,

i w tym duchu wykad Apokalipsy napisz. W caym,
niestety, protestantyzmie polskim jest podobna na dnie

logika, podobna powierzchowno, podobny dyletan-

lyzm teologiczny, a Rey jest jednym z najlepszych
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reprezentantów nie protestantyzmu uczeszego i po-

waniejszego, ale tego, jaki panowa w tumie mao
owieconych, tego, któr}' dzi nazwalibymy brukowym
i kawiarnianym

I nie pod religijnym tylko wzgldem, ale i pod

politycznym take. Protestantyzm u nas, jak wsz-
dzie, kiedy si chcia wybi z pod wadzy Kocioa,
szuka w tej walce sprzymierzeca we wadzy wiec-
kiej; a jak w pónocnych Niemczech lub w Anglii

podda si pod despotyzm, tak u nas za cen swojego

zwycistwa skonny by przyzna królowi wikszy za-

kres i wiksz sprysto wadzy. Ztd te pontne
dla Zygmunta Augusta pokusy, ta wojna z oligarchi,

te nadzieje dziedzicznego nastpstwa tronu, z któremi

wystpuje protestantyzm polski, kierowany przez skraj-

ny radykalny wynik swojego kierunku, przez aryanizm:

byleby król zaoy koció narodowy. Bdzie w Pol-

sce panujcy i populus szlachecki, a na spodzie plebs.

poddany, co naksztat rzymskiego niewolnika. Ztd
atvv^e przejcie do despotyzmu politycznego i despo-

tyzmu religijnego: wedle zasady mtjiis regio ejus religio^

ty, chopie, chcesz czy nie chcesz, bd tem, czem ja

by chc. W ciekawej Frzeniowie Reya, pisanej, a przy-

najmniej wydanej w chwili najgortszego wrzenia

sprawy protestanckiej, wystpuj wyranie takie my-
li o skupieniu wadzy i dziedzictwie tronu, myli po-

litycznie niezawodnie zbawienne i organiczne, gdyby
nie kryy w sobie zabójczych pierwiastków dezorga-

nizacyi ducha. Póniej, w lat par, kiedy protestanci

sami przelkli si tego rozprzenia i zamtu i prze-

wrotu wszystkich wzów poj i podstaw religijnych,

jakie przynosi z sob aryanizm, wtedy cofa si i Rey
i w swoich pismach ostatnich, w Spólncm Narsehaniu

i w Zbroi Pewnej ostyga lub miarkuje si bardzo w za-

pale przeciw katolikom, a wszystkie swoje gromy cho-

wa dla i aryanów; ale o wzmocnieniu Avadzy królów-
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skiej ju nie mówi, kiedy król narodowego kocioa
nie zaoy.

Biograf Reya, Trzycieslvi, porówna go z Dantem,
Miclciewicz z Montaignem. Pierwszego tómaczy to,

e naturalnie Danta nie zna, sysza tylko, e to by
najstarszy z woskich poetów\ Jak drugi móg upa-

trzy podobiestwo midzy t intelligency, jedn
z najpotniejszych, jakiemi wieci wiek XVI, a t
zwyczajn, jak jest Rey, to wytómaczyd trudniej.

Ale jeeli nie mona przyzna, iby rozum Reya, lub

jego talent pisarski, by bardzo wietny, to nie mo-
na znowu zaprzeczy, e jego zasuga i znaczenie

w literaturze polskiej ^. wiksze, ni jego rozum i ta-

lent. Wiksz przez to, e pierwszy pisa wycznie
po polsku, e da dobry przykad, e ma sposób pisa-

nia, jzyk, styl, rodzimy, charakterystyczny, przyro-

dzony, jeeli mona tak si w^y razie. Jest niezmier-

nie ciekawy, nietylko przez to, e rzuca wiele wia-
ta na swój czas i jest do jego poznania konieczny,

ale i przez to, e jest swoim sposobem mylenia, swo-

j natur, typowym egzemplarzem czowieka swego

czasu, moe typowym egzemplarzem Polaka we wszyst-

kich czasach. Przez to tak pocigajcy, w tem ten

wdzik, jaki on ma w^ naszych oczach. Szanowny
za przez to, e moralnie zdrowy, prawy; sumienie

i honor s proste, nie skrzywione. Powanej myh,
obawy o Rzeczpospolit, dobrej woli okoo jej zabez-

pieczenia i poprawienia wiele, a z wiekiem coraz wi-
cej. To s tytuy do zasugi, do chway, do w^dzicz-

noci narodu, takie rzecz3'wiste, suszne i trwae, e
chwaa pisarza i wdziczno narodu zabezpieczone s
na zawsze.





IV.

Dworzanin Górnickiego. Modrzewskiego Sylirij. Golickiego Naj-

lepszy Senator. Kochanowski. Wyjcie ze suby

—

Muza. Fropurztc.

Wróki. Ciesielskiego Oracya.

Starzy pisarze schodz z pola, wystpuj nowi.

W roku 1565 wychodzi Dworzanin Górnickiego. Mody
pisarz, i nowy rodzaj piknoci i doskonaoci polskie-

go jzyka: nowe wiadectwo ówczesnego obyczaju

i stopnia owiaty. Wspaniaa bya proza Orzechow-

skiego w niektórych ustpach Dynlogóio i Qiiincunxa:

ale bya wspaniaa, podniosa, retoryczna. Jzyk po-

toczny, zwyky, a szlachetnie prosty, a prostot swoj
wdziczny, wdziczny nie przez naiwn niewiado-

mo, jak u Bielskiego, ale przez doskonae wyrobie-

nie i wykwintny smak pisarza, to jest nowo w na-

szej literaturze, to jest wielki postp i nabytek, i to

jest jedna zasuga Górnickiego, a zaleta Bicorzanbia.

Drug jest ten stopie cywilizacyi, jaki on oznacza,

jakiego jest pomnikiem. W ywocie Reya jest rodzaj

ycia, poj§, zaj, obyczaju, zwykego wiejskiego

szlachcica, ogóu naszego ówczesnego spoeczestwa.

Z Bworztmina dowiadujemy si, jaki by ten rodzaj y-
cia, poj, zaj, obyczaju u ludzi najwyej wykszta-

conych w owym czasie. ywot jest moe waniejszy

dlatego, e jest ogólniejszy; Dworzanin jest milszy dla-

1 ^
tit Tarnowski. „LUciatura 1. I "-'
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tego wanie, e rzadszy, e daje pozna to, co w owym
czasie byo wyborowem i najwyszem,

W Dworzaninie przeciowaa si caa jedna strona

ycia % Ittórej napróno szucalibymy w kronikacli.

sejmowyci, albo w natchnionych sowach wielkiego

kaznodziei. Te wielkie róda historyczne, wielkie

pomniki literackie daj nam pozna Polsk polityczn,

moraln, naukow wreszcie; niezawodnie czyni przez

to zado potrzebie najwikszej. Jednak jest po za

yciem publicznem i umysowem inne jeszcze ycie,

nietylko zajmujce i ciekawe, ale do dobrego pozna-

nia naszych przodków potrzebne, bo dajce zawsze

miar cywilizacyi narodu i wieku, to jest, ycie towa-

rzyskie. Jakim by Polak w XA^I wieku na sejmie,

na sejmiku, lub w boju, co myla o Rzpltej, jak poj-

mowa swoje w niej stanowisko, obowizki swoje wzgl-
dem niej i te. które w jego mniemaniu Rzeczpospoli-

ta miaa wzgldem niego, to wiemy, a przynajmniej

dowiedzie si moemy z historyków i statystów. Ale

jakim by ten Polak w stosunkach prywatnych, jakie

byo jego ycie towarzyskie, czy jego wychowanie pod

tym wzgldem wiadczyo o wysoko posunitej cywi-

lizacyi, objawiajcej si ogad obyczajów, naleytem
baczeniem na drugich i delikatnem z nimi obejciem,

jak rozumiano grzeczno, przyzwoito, takt w post-

powaniu, co byo w stosunkach towarzyskich zabaw
lub rozmow godziw, a co nie: o tem wiemy mao.
A przecie to nie obojtne: przecie nie dlatego tylko

warto tem wiedzie, eby ich lepiej sobie we wszelkich

stosunkach ycia módz wyobrazi, ale dlatego zwasz-

cza, eby wiedzie do jakiego stopnia, i czy na praw-

d, czy na pozór tylko byli liulmi cywilizowanymi.

Naród dziki, gburowaty, w obejciu nieokrzesany, mo-

') Ustp sl<rócony z wikszej rozprawy o Dirorzaninie

(Studya do hist. lit. polsk. T. III).



DWORZAJsIM GÓRNICKIEGO. 211

20 miec wielkie zalety i przyszo, moe byszcze
po wierzchu wyksztaconymi i znakomitymi ludmi, ale

na wskro owieconym, prawdziwie cywilizowanym
nie jest.

Otó wiek XVI zostawi w Polsce bardzo mao
ladów tej strony swojego ycia, a najobfitsze i naj-

wyraniejsze, jakie zostawi, zoone s, w Dworzaninie

Górnickiego.

W tych sowach zamyka si wano i historycz-

na w^artoc tej ksiki i wielkie jakie ona wzbudza
zajcie; a e jest nietylko najlepszera, jakie mamy, ró-
dem wiadomoci o naszem dawnem yciu towarzy-

skiem, ale nadto jeszcze jest jedn z ksiek najpik-
niej po polsku pisanych, klasycznym wzorem dosko-

naoci i wdziku jzyka i stylu, tak, e bez wzgldu
na tre, dla samej tylko formy monaby si w tej

ksice rozkocha, wic cao jest jednym z klejno-

tów naszej literatury.

Tre bowiem, nic^ do e historycznie ciekawa
i zajmujca, jest pikna i mdra: pena rozumnych
spostrzee i uwag, pena znajomoci czowieka i wia-
ta, a nadewszystko nacechowana szlachetnem, Wyso-
kiem, jednego i drugiego pojciem; a my, którzy, po

wikszej agodnoci naszych praw i po wielkim post-

pie ekonomicznym wnoszc, tak pochopni jestemy
przyznawa sobie samym wysz ogad obyczajów
1 cywilizacy w stosunkach potocznego ycia, z za-

dziwieniem moemy si z tej ksiki przekona, e-
my pod tym wzgldem nie odkryli nic, czegoby oni nie

byli wiedzieli i praktykowali, e wszystko, na czem
w naszem pojciu zasadza si grzeczno, wzgld na
innych, delikatno, takt, sowem dobre wychowanie,
im byo równie dobrze znane w swoich przyczynach
i objawach, i tak przez nich okrelone, tak sprowadzo-

ne do pewnych zasad i ogólnych z natury rzeczy py-
ncych przepisów, jakbymy moe dzi zrobi tego tak

adnie nie potrafili.
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Có bowiem jest Dworzanin? Jest to czowiek mo-

ralnie zacny, czowiek porzdny, rozumny, w naukacli

wiczony i krajowi poyteczny, w stosunkach z lud-

mi, w stosunkach towarzyskich. Jaki ma by i jakim

sposobem wyrabia si czowiek moralny i czowiek po-

yteczny w spoeczestwie, o tem tu mowy niema;

jest tylko o tem, czego potrzeba, eby czowiek do-

bry i rozumny by ludziom miy, zatem, jak ma z ni-

mi obchodzi si, jakim by wzgldem starszych,

wzgldem przeoonych, wzgldem równych wiekiem

i pooeniem, jakim wzgldem kobiet, jak si bawi
i artowa, jak si zachowa przyzwoicie i powanie

w rónych pooeniach i w stosunkach—sowem Dwo-

rzanin jest to czowiek szlachetny, rozumny i poytecz-

ny, porzdny czowiek w caem znaczeniu tego sowa,

ale czowieli do Boga i do ludzi, czowiek wiatowy,

czowiek dobrze wychowany. Tamto wszystko przy-

puszcza si o nim z góry; to, w czem polega i jak si

naby moe, mówi ksika. Dworzaninem za jest na-

przód dlatego, e we Woszech, zkd on pochodzi,

ogniskiem towarzyskiego i polerownego ycia byy
dwory niezliczonych ksit, okoo których zbieray

si i dowcipy i mód rycerska; powtóre dlatego, e
u nas w Polsce cho nie byo udzielnych dworów

ksicych, przecie wychowanie szlacheckiego mo-
dzieca koczyo si zwykle na dworze, jeeli nie kró-

lewskim to paskim. Móg wic Górnicki, przerabia-

jc swoje dzieo z woskiego, tytu jego zachowa,

a przeciw obyczajom krajowym i prawdopodobiestwu

Dworzanina w Polsce nie wykroczy.

Rzecz jest naturalna, e ksika, która takiego

czowieka opisuje i ksztaci, powstaa w kraju najwy-

szej podówczas cywilizacyi, w kraju, gdzie wszech-

stronne wyksztacenie indywiduum stano na stopniu

najwyszym, we Woszech. Ale czy to naszemu Dwo-

rzaninowi ujmuje, e nie wyszed czysto z polskiej go-

wy, i e jest nie tómaczeniem wprawdzie, ale Icopi
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bardzo blizk oryginau Corteggiana woskiego? Zapew-
ne byoby nam milej, gdybymy zupene jego autor-

stwo przypisa mogli Górnickiemu. Ale rónica ta

jest tylko dla naszej narodowej mioci wasnej i dla

sawy autora: nie dla wartoci dziea, czy to bezwzgld-
nej, czy historycznej tylko. Prawda, e obraz czowie-

ka porzdnego i dobrze wychowanego skrelony jest

przez Wocha; ale skoro go Polak kopiowa, to zna-

kiem, e go tak samo jak ów Woch pojmowa, e ten

idea i jego znamiona byy dla obu wspólne: cho nie

dosownie z woskiego tómaczone, jednak czsto do

tamtych zblione. Jeeli czego aowa mona, to e
Górnicki nie chcia w tem naladowa Castigliona, i
tamten do rozmów swoich wprowadza i kobiety. Ksi-
na Urbinu i Signora Emilia mao wprawdzie mieszaj
si do rozpraw, prowadzonych gównie przez mczyzn:
przecie sowa ich, cho nie obfite, nadaj dyalogom
jakie oywienie i rozmaito, jakgdyby z wikszem
zajciem czytao si to, co byo mówione wobec pa
dostojnych i rozumnych; a nadto, z tych sów przecie

mona odgadn cho troch, jak te panie mylay i jak

rozmawiay. Gdyby zamiast biskupa Maciejowskiego

bya królowa Bona naprzykad, a zamia&t dwóch lub

trzech Bojanowskich lub Derniaków, dwie lub trzy

polskie damy, byoby to niezawodnie niejakim wdzi-
kiem i przysmakiem Dworzaninowi polskiemu.

Ale nie mylc o tem, co si ju odmieni nie

moe, zapamitajmy dobrze to, czem jest ten Dworsa-

nhi, czego uczy lub dowodzi. Dowodzi on naprzód te-

go, e jzyk polski, kiedy nim kto jak Górnicki pisa

umie, jest tak pikny, tak szlachetny, ozdobny w swo-

ich formach, w wyraeniach tak nieprzebrany, dosadny

i szczliwy, i adnemu z nowoytnych jzyków za-

zdroci niema czego. Powtóre, uczy ta ksieczka, e
nasi starzy Polacy w zotym wieku byli to ludzie,

którzy umieli zna i ceni, wszystkie te mae, ale szla-

chetne obowizki czowieka wzgldem czowieka, bez



214 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

których zwizek midzy ludmi staby si nieznonym
lub zgol niepodobnym, jakiemi s g-rzeczno, dL4i-

katnoc, wzgld na innych. A jeeli zmniejsza to na-

sz chlub i przyjemno, e dzieo to jest tylko nala-

dowaniem obcego, to na pociech sobie powiedzie
moemy, i si w niem do jeszcze waciwoci pol-

skich odbio, a te które si odbiy, wiadcz pod nie-

jednym wzgldem o wyszoci ówczesnej Polski nad
Wochami. Nie pod wzgldem intellektualnym oczy-

wicie, ale moralnym. Dworzanin polski jest od wo-
skiego w obyczajach i mowie powaniejszy. Tamten
zabawia kobiety artami lekkimi, których ten w gro-

nie samych tylko mczyzn sobie nie pozwala: tamten

pobaa swojej ,,lascyv^ii" i skonnoci do uywania,
ten samo zalecanie si kobiecie zamnej, a nie do-

piero stosunek miosny z ni, uwaa za zdronoc;
tamten przedewszystkiem ma uwag zwrócon na wa-
sne powodzenie, zawód i pokaz przed wiatem, ten na

poytek, jaki ludzie z niego mie mog; u tamtego

gówn spryn i regulatorem postpowania jest ho-

nor, u tego uczciwo. Sowem, Dworzanin polski y-
wiej czuje nad sob pra^^'0 moralne, lepiej go sucha
i cilej przestrzega. Pod wszystkimi wzgldami wic
daje on wysokie wyobraenie o moralnem i umyso-
wem wyksztaceniu ówczesnej Polski, a ukazuje j ze

strony zkdind nieznanej. Peen rozumu, wdziku,

prostoty, a co do formy, „jedna z przdziwnoci jzy-

ka polskiego," jest ,,Dworzanin" prawdziwym klejnotem

w naszej literaturze, jest, eby skoczy jak si za-

czo, jedn z najmilszych i najciekawszych ksiek,
jakie nam nasz zoty wiek zostawi.

Nadchodzi ju koniec zawodu Modrzewskiego.

Ostatniem jego dzieem s cztery St/hvy (1506—1569).

Tendencya ich jak w dzieach poprzednich, to pojed-

nanie wszystkich wyzna chrzecijaskich, a naw( '.

i niechrzecijaskich, skoro pojednanie obejmowa ma
nawet aryanów, w jakim niemoliwym kompromiso-
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wym kociele, którego adne z tych wyzna nie mogo,
nie byoby chciao przyj. rodkiem za pojednania

ma byc Sobór, ale nie ten nieprawdziwy, aciski, któ-

ry zasiada w Trydencie, tylko inny, lepszy, zoony
z reprezentantów wszystkich wyzna i wszystkich sta-

nów. Sobór ten miaby zwoa król i powag swoj
uchway jego w Królestwie obowizujcemi uczyni.

Znowu utopia. Król polski, nawet gdyby by chcia,

nie byby zdoa moc swoj koció jaki poddanym
swoim narzucie; a Zygmunt August tego nie chcia

i wiedzia dobrze, dlaczego nie chcia. Niech do Ko-

cioa katolickiego coraz wyraniejsza-, u Reya zdaje

si zmniejsza z latami, u Modrzewskiego wzrasta.

Patrzc na t posta, aowa przychodzi, e dru-

ga •) poowa ycia nie bya powicona temu rodzajo-

wi pracy, co pierwsza, e, tak dlaRzpltej, jak dla lite-

ratury, jest zupenie bezpodn i niepoyteczn. Wszyst-

kie bowiem jego pisma teologiczne, cho on sam mo-

e po nich wanie najwiksze obiecywa sobie skutki,

nietylko e adn3'ch nie wyday, nietylko mogy si
przyczyni do powikszenia i tak ju wielkiego zamie-

szania poj, ale autorowi swemu sawy nie przynosz
i wpywaj niekorzystnie na wyobraenie, jakie sobie

o nim robi mona z Foprawy Bzpltej. Nie dlatego, e
stanowisko jego byo protestanckiem: nie przechodzc
wcale na to stanowisko, naley przecie zostawi pisa-

rza na tern, jakie zaj chcia, i z tego go sdzi;
a tak sdzony Modrzewski w swoich pismach teolo-

gicznych okazuje si sabym. Bo jeeli dno do

pojednania wyzna na polu politycznem byaby do-

bra, o tyle czowiek rozunmy i powany powinien by
wiedzie, e kuszenie si o pojednanie ich na polu re-

ligijnem byo rzecz i prón i nie dobr; byo utopi
i byo bezprawiem, gwatem, byo daniem od kade-

') Ustp skrócony z ksiki Pisarze polityczni X l'l iciekti.
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go Z tych wyzna, eby si siebie wyparo. e autor

Popraiuy BspUej podj t niewdziczn prac, e roz-

strzyga Itwestye dogmatyczne w sposób, który musia
oburza wszystl\:ich, w miem zudzeniu, e icli jedna
i do siebie zblia, to jest dziwne, to jest pomyka,
w któr on wpa nie by powinien,

Ale jakkolwiek te pisma nie przyniosy poytku
ani Polsce, ani jej literaturze, ani wreszcie samej spra-

wie protestantyzmu, to poyteczne s dla historyi, bo
rzucaj wiele wiata na postp, a zwaszcza na rodzaj

protestantyzmu polskiego. Ma wic swoj wag i ta

cz jego pracy.

Oni dwaj. Modrzewski i Orzechowski, skupiaj
w sobie i wyobraaj nasz literatur polityczn z cza-

sów Zygmunta Augusta: ale Modrzewski jest ze Avszyst-

kich pisarzy tego okresu najbardziej, najprawdziwiej

reformatorem. Prawda, e i on nie jest dosy systema-

tyczny, e czsto wpada w ton kaznodziejski, e po-

daje nauki moralne zamiast rodków politycznych,

i prawda nadewszystko, e jego Poprawa Bzecsypof^poliej

nie jest caltowit, bo on nie widzi, e przedewszyst-

kiem poprawy i zmiany potrzebowaa centralna wa-
dza wykonawcza. Ale jego organizacya wojska, skar-

bu i sprawiedliwoci jest najszersza i najpraktyczniej-

sza ze wszystkich, jakie w jego czasach byy wymy-
lone; za co do samych podstaw pomylnoci i potgi
Rzpltej, to znajduje dwie najtrwalsze i najpewniejsze,

jakiemi s harmonia spoeczna i rozumna wolno. Do
pierwszej prowadzi „jedno prawo dla wszystkich," spra-

wiedliwo wzgldem poddanych, przypuszczenie mie-

szczan do posiadania ziemi; do drugiej^odpowiedzial-

nod urzdów i zaleno wadzy wykonawczej od spo-

eczestwa sarniego, za pomoc prawa uchwalania po-

datków, które zawsze suy ma sejmowi. Duch zatem,

dno dziea jest i politycznie mdra i moralnie wy-
soka, chrzecijaska i cywilizacyjna. Wspóczeni i na-

stpcy Modrzewskiego natrafiaj nieraz w szczegóach
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na pomysy lepsze, praktyczniejsze od jego pomysów:
ale tak obszernie, tak ogólnie aden Pcprato/ B^pUcj nie

poj i nie zakreli. Dlatego jest on gówn rodkow
postaci tego dziau naszej literatury w wieku XVI, po-

staci, której adna ze wspóczesnych u nas nie dorów-

nywa. Modrzewski, miao rzecz mona, cho dzi tak

zapomniany, jest jedn z ozdób, jedn z wielkich postaci

literatury politycznej XVI wieku w Europie. Odbija

si w niektórych modszych pisarzach, jak Wolan albo

Ciesielski; Bazylika przekad Popraicy Rzpllej wiadczy,
e mia wzitoc, powaanie, i zwolenników, którzy po-

mysy jego chcieli rozszerza, ale nie przeszed do ogó-

u, nie przej opinii polskiej. Szkoda jest nieoceniona

i niepowetowana, bo polityczne, a zwaszcza spoeczne
pojcia Modrzewskiego, gdyby si byy przyjy, mogy
byy wyksztaci nas na silniejsze, zdrowsze spoecze-
stwo. Wszelako to przyznajc, nie naley zapomina^
e jego Poprawa Bsplej take zupen nie jest, i e wy-
szy od wspóczesnych pojciem stosunków i potrzeb

spoecznych, pod wzgldem reform politycznych jest

ich blizkim, pod wzgldem reformy rzdu tak niedo-

statecznym, jak oni wszyscy.

Jest nowy pisarz i na polu literatury politycznej;

szkoda e wstpuje na to pole, jako modzieniec, a po-

tem schodzi z niego ju na zawsze, to Golicki, które-

go Najlepszy Senator {De optimo Senatore 1568) dowodzi, e
autor móg stan wysoko w rzdzie naszych staty-

stów. Senator jest prawie akademiczn rozpraw, jest

przytem skutkiem czy pomnikiem tego zudzenia, czy

tej mody pisarzy XVI wieku, którzy wyobraali sobie,

e jak dobrze opisz obowizki rónych urzdów, to

tern samem podadz sposób na dobre rzdy. {Pose
Warszewickiego, Hetman Paprockiego, Kanclerz Heiden-

steina, Consiliarius Cerioli etc. etc, wszystko pisane ni-

by na wzór. w zamiarze i w zudzeniu naladowania
Ksiajcia Macchiavella). Ale Senator jest nietylko wi-

docznie dzieem rozumnego czowieka; zawiera on nie
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jedno spostrzeenie prawdziwie gbsze, nie jedn rad
praktyczn,; a przez to kae sdzie, e autor mia zmys
polityczny w stopniu niezwykym, i aowa, e on

w póniej szyci swoicli latach kwestyj politycznych ju
nie traktowa.

U nas s te kwestye coraz bardziej palce, doma-

gaj si rozwizania, w przeciwnym razie gro gor-

szeni zamieszaniem. Sprawa egzekuc3gna zakoczya
si wprawdzie, poowicznie, marnie, bez poytku, w ro-

ku 1564, a wielka sprawa Unii zakoczya si szczli-

wie, chlubnie, cho nie cakiem politycznie, cho ofia-

r dziedzicznoci, zrobion przez króla w Lublinie,

w roku 1569. Ale horyzont nie rozjaniony przecie,

a chmury na nim ka obawia si burzy. Król, nie

stary, ale schorzay, wyniszczony, moe by blizkim

grobu. A wtedy co? Kto zajmie jego miejsce i w jaki

sposób? Jakie wewntrzne rozterki i jakie zewntrzne
zamachy, mog spa na Rzeczpospolit, pozbawion
gowy, a niewiadom co pocz? Gdzie na te p3'tania

odpowied? Nie u Wolana. Ten w pocztkach roku

1572, zatem najbliej mierci Zygmunta Augusta, uko-
czy swoj ksik De Lthertate Poliiica seu cifili, ale te-

go najwaniejszego pytania nie dotyka, a tego frasun-

ku nie okazuje. Cech jego jest naprzód to, e nie ma
cech wybitnych, w pomysach ani w ich przedstawie-

niu, a powtóre pewne dalekit^ podobiestwo z Modrzew-

skim: powtarzanie, oczywicie nierównie sabsze, wielu

rzeczy, które tamten przed nim, i lepiej, powiedzia.

Ta za troska, któr wyraa silnie Rey (w Fr^e-

roiUe i we Wspólnem Narzekaniu), im dalej, tem odzy-

wa si czciej i goniej. Daje jej wyraz nawet Ko-

chanowski, który od Satyra nie zabiera gosu w kwe-

styach politycznych.

Od czasów Satyra by on w kancelaryi królewskiej,

pod swoim patronem Myszkowskim, nie bardzo rad ze

swego losu; pisa niewtpliwie niektóre „Pieni" i nie-

i
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które ,,Praszki"; ale w kocu spotkao go co bardzo bo-

lesnego. Co? Nieszczliwa zawiedziona mio? Za-

wód w nadziejach co do stanowiska? Nieprzyja i za-

zdro ludzka, nie cofajca si nawet przed potwarz?
Róni dochodz do rónych wniosków, niektórzy miao
wystpuj z twierdzeniami, tylko dowodów, czy to z wa-
snych sów poety, czy ze wiadectw wspóczesnych,

brak na kady z tyci domysów. Tyle pewnego, e
stao mu si co bardzo przykrego, na co si gorzko a-
li, w niejednej ,,Pieni" i ,,Fraszce." Sowa jego wskazy-

wayby, e powodem smutku jest mio, i zo ludz-

ka, nie zawiedziona ambicya. Ale tak jest w swoich

skargach dyskretny, tak niewyrany, e na pewno nic

z nich rozpozna si nie da. Do, e si zniechci
i dwór opuci. Osiad w Czarnolesie, z zamiarem,

eby zdaa od zgieku i swarów dworskich filozofowa

i Muzom suy. Tego postanowienia wyrazem jest

wspaniaa Elegia IV ksigi III, jest liczny wiersz Do
MiLzy. Ale niepodobna, choby kto chcia najbardziej,

odgrodzi si od wiata, a zwaszcza zamkn serce

przed radosnemi lub smutnemi wraeniami. Do wiej-

skiego ustronia poety dochodzi to, co si dzieje w^ Rzpltej,

a czy by sam osobicie w Lublinie na sejmie roku

1569, czy tylko o nim sysza, bd co bd serce za-

bio mu silnie chlub, kiedy obcy ksi skada jego

królowi lennicz przysig. Napisa Proporzec, którego

pocztek jest bardzo piknym takiego uczucia wyrazem.
Dziwnie tylko, e kiedy Hod Pruski pobudzi go do

natchnienia, to wielkie, wite dzieo Unii, na tym sej-

mie dokonane, nie zaznaczyo si w jego poezyi ad-
nem sowem tryumfu i bogosawiestwa. To jeden

z tych braków w calem jego dziele, które si czuje y-
wo, za które ma si do niego jaki al.

Ale to nie obojtno, nie brak serca dla ojczyzny.

e tego nie byo nigdy, dowodz w tej samej chwili

WróiJd.

Kiedy pisana bya ta broszura? Niewtpliwie
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W tych *) latach, bo o Zygmuncie Augucie mówi, jako

o yjcym, a o Unii, jako rzeczy dokonanej; króciutka,

napisana w powszechnie wtedy ulubionej formie dya-

logu, nosi tytu WróJci (dzi powiedzielibymy .,wró-
by"), a wróy, jak Orzechowski, jak Modrzewski, jak

Rey, jak póniej Skarga, rzeczy bardzo smutne: upadek
Rzeczypospolitej i utrat jej niepodlegoci.

,,Król syna nie ma, a my, jakgdyby nas to nic nie

obchodzio, sposobu elekcyi obmyli nie chcemy,
i skoczy si to tem: e zanim uradzimy, jak króla

obiera mamy, ju ich kilku mie bdziemy." Myli tu

nie o podwójnej, lub potrójnej elekcyi, ale o królach

postronnych, którzy korz3"stajc z zamieszania, roze-

bra nas mog. Nie sprawdzio si to odrazu i nie co

do sowa, ale niebezpieczestwa elekcyi przewidziane

s bystro.

Kochanowski, któremu si zawsze marzy jaki
ubieg}^ wiek zoty, który on mieci si zdaje za pierw-

szych Jagiellonów, który przytem za granic napa-

trzy si rzdów silnych i sprystych, atwo poj, e
nie bdzie wielkim przyjacielem naszych sejmów. ,,Zle,

gdzie ich wiele rzdzi; jeden król niechaj bdzie,'' po-

wtarza on za Homerem, i dodaje, e o naszej Rzeczy-

pospolitej powiedz kiedy to samo, co o jednym ce-

sarzu: muUitndo medicorum occidlt principem. Sejmom za
przygania dowcipnie, przytaczajc wyjtek z jakiej

rzymskiej komedyi:

— Cuomodo rem publicam vestram amisistis?

— Proveniehant oratores novl, stidti, adoIescentuU

U nas, gdzie kady rwa si do oracyj i do rz-

dzenia, takie przypomnienie, e mówcy gupi i niedo-

wiadczeni gubi pastwo, byo bardzo trafne, a moe

') Ustp skrócony z ksiki Ja7i Koclinnowski.
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i bardzo odwane, bo z pewnoci w smak ogóowi

pój nie mogo.
W zakoczeniu autor sam wytyka najwikszy

b^id broszury, kiedy Ziemianin zarzuca Plebanowi, e
tylko ze gani umie, a tego nie wskazuje, jak na nie

zaradzi. Rzeczywicie to jest najsabsza strona tego

pisemka, jak i wikszoci pism moralno-politycznych.

Pleban odpowiada, e to nie na jego rozum wprawdzie,

ale e innym razem spróbuje powiedzie, jak rozumie.

Szkoda, e obietnicy nie dotrzyma. Wróki s wpraw-

dzie dziekiem moralnem wicej, ni politycznem, ale

nie s wcale bez wartoci i zajcia*, ich dalszy cig,

uzupenienie, samo przez si zapewne nie byoby gor-

szem, podwajaoby ich warto, a w kadym razie by-

aby rzecz ciekawa widzie, jakieby byy lekarstwa

poety na choroby Rzpltej. W kadym razie nie mo-
na go uwaa za czowieka obojtnego, bez staych

i wasnych przekona, za literata i artyst, który

o rzeczach praktycznych mao wie, rozumie, i mao
si o nie troszczy; ani te za czowieka, który polity-

cznego zmysu i rozumu ma niewiele. Przeciwnie; jak-

by potrafi rzdzi, to inne pytanie, ale widzi i sdzi

bardzo dobrze, tak dobrze, trzewo a daleko przed sie-

bie, jak si poetom i artystom rzadko zdarza, i jego

Wródki nie s bynajmniej sabym, lekkim wyrazem
politycznej myli, wiadectwem politycznego rozumu

ówczesnej Polski.

Za ycia jeszcze, ale na bardzo krótko przed

mierci Zygmunta Augusta, pisze Andrzej Ciesielski

swoj Oracy ad Euites. Zasug i gówn treci jej

jest sprawa nastpstwa po bezpotomnym królu. Spo-

sobem wyjcia najprostszym byaby adopcya. Tego
przybranego syna wszake niech król nie szuka mi-
dzy Polakami, bo tem zasiaby tylko ziarno niesko-

czonych zazdroci, w dalszym cigu zaburze. Obcego
ksicia trzeba wzi na tron, a z takich najlepszym,

bo usuwajcym niebezpieczestwa ze strony Moskwy,
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byby modszy syn cara Iwana; nie tak dobrym, ale

nie z}^! jeszcze, jeden z synów cesarza. 1 pomys
adopcyi i wybór feiandydatów dowodz, e autor mia
rozum i zmys pralctyczny. Zmniejszaj tyllio t o nim

opini utopijne warunlvi, jal^ie do owej adopcyi doda-

je. Oto car Iwan miaby temu synowi, powoanemu
na tron polslii, da w posagu poow swego pastwa,

t, ctóra z Rzeczpospolit graniczy; a cesarz znowu
miaby z tego samego tytuu da swemu synowi zli.
Naiwno tego dania zbyt wiellia. Ale danie, eby
nie zwleka, tylko zaraz, póki król yje, postanowi
na przypadek jego mierci sposób elekcyi, wyznaczy
t3'Ch, którzy i j prowadzi i rzdy sprawowa maj,
suszne, rozumne, szkoda, e nie usuchane.

Król umar: z Bezkrólewia wysza Elekcya viritim

i Pacta Conventa.
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I.

Literatura podczas drugiego Bezkiólfwia. Król Stefan. Zenit

K<ichano'WSkiego. Odprawa Fosóni. Kromer. Ptiulterz. Treny. Schy-

ek. Charakterystyka og(51na

Chwila Bezkrólewia i pierwszej elekcyi sabo odbi-

ja si w literaturze. Niewiele jest pism, które si do niej

odnosz, jeszcze mniej takich, które wskazuj wyra-
nie, e to co si stao, jest spokojn, ale zupen w pa-
stwie przemian, rewoHicy, i jakie bd jej skutki.

Ten sam Ciesielski wydaje po mierci królewskiej

drug Oracy, ad Senatiini, w której wypisuje warunki,

pod jakimi przyszy król miaby by wybranym (Pacia

Conventa w zarysie); inni przestaj na ogólnikach, jesz-

cze inni zaleca' tego lub owego kandydata. Zamoyski
w oracyi do nowo obranego króla, Karnkowski, w Ucie
do Kromera, który jest opisem i apologi elekcyi, robi
tylko szumne panegiryki tego, co si stao. Kochanowski
pisze konwencyonaln a naiwn od (I Liryków), któr
prosi Walezyusza, eby nie zwleka z przyjazdem: na

jego przyjazd ukada wiersz powitalnym AuUam i ad

Rf gem Craconiam venieniem. Potem w wierszu M rs^alek

tómacz}^ si, e suby przy tym królu peni nie mo-

e. Wszystko to obojtne raczej, wszystko dowodzi,

e oni zdaleka bali si tej elekcyi, ale byli z niej radzi,

gdy spokojnie przesza, a gbiej w to, co si stao,

w to, co si sta moe, nie zagldali. Zasadniczej stro-

."><. Tarnowski „Literatura." T. I. lo
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ny takiego sposobu elekcyi nie widz, nie rozumiej,

nie boj si. Krzysztof Warszewicki. gorliwy stronnik

arcyksicia Ernesta, wita Henryka n?jszumniejsz, naj-

bardziej panegiryczn, trudno przypuci ib}^ szczer,

oracy. Jeden tylko jest, który widzi i przewiduje do-

brze, a mówi otwarcie i miao, to Solikowski w Rossd-
l'u o WarszawsJcich sprawach na rlekcyi. Dowodzi on na-

przód, susznie, e Pada uchwalone s nieprawnie, bo

prawa maj by stanowione przez posów, a na elekcyi

posów nie byo, tylko jecha na ni, kto chcia, sam
za siebie. Dowodzi dalej, e cztery gówne zasady pak-

tów, to s cztery kliny, które rozupi Rzeczpospolit.

Konfederacya /n^er dlssidentes de Religione rozbija jedno
religijn- artyku de non praestanda obedientia rozbija jed-

no wadzy; artyku o dwersias judiciorum rozbija na-

wet jedno terytoiyaln prowincyi, bo kada z nich,

jeeli moe stanowi sobie osobne jakie chce sdy, to

z czasem gotowa powiedzie, e moe sobie stanowi
i osobnego króla. Za przyboczna rada z szesnastu se-

natorów powinna, podug wszelkiego logicznego praw-

dopodobiestwa, wyksztaci si z czasem na rzdzc
oligarchi. Nie wszystkie te przewidywania sprawdzi-

a póniejsza historya, ale sprawdzia ich tyle, e auto-

ra tej maej ksieczki, uwaa musimy za jednego

z tych ludzi, którzy w ówczesnej Polsce najdalej wzro-

kiem sigali.

Skargi Proces na Konfederacy naley take do

gbszych pism z tej chwili. Dotyka tylko jednej stro-

ny rzeczy, kwestyi religijnej, wzajemnego stosunku ró-
nych wyzna w jednem pastwie; jest za ciekawem
i wanem wiadectwem, jak stosunek ten pojmowaa
opinia katolicka. W kadym razie duo wzgldniej, du-

o szerzej, ni protestanci i katolicy w ssiednich Niem-
czech i we Francy i.

Lekkomylny wybór skoczy si le. Henryk
uciek z zamku jak awanturnik, jak przypadkowy król

dla zabawki, za jakiego si tu istotnie uwaa. Poje-
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go ucieczce ju si pokazao, i ju zaczo si po trochu

miarkowa, jak dobrem dla Rzeczypospolitej byo to,

co si przed rokiem zrobio. Upokorzenie, zawstydze-

nie przed caym wiatem: niepewno co pocz, i za-

mieszanie; nowe spory, nowe 'starania i kandydatury;

Tatarzy na Podolu; dwie elekcye wreszcie, a która

z nich prawna? Kada strona mówi to o swojej, kada
drugiej zarzuca nieprawnoc.

Rzecz ciekawa, wraeniom i uczuciom ówczesnej
Polski daje wyraz najsilniejszy, prawie jedyny, nie a-
den m stanu ani statysta, ale poeta. Kochanowski,
przez czas pierwszego Bezkrólewia i krótkiego Henry-
kowego panowania zabiera si nareszcie do stanu ma-
eskiego; na wstpie do tej swojej decyzyi pisa Dsw
iroslbu^iso starajcy si o pann, pisa liczn SobófJ,-,

tak oryginaln, tak odmienn od tradycyjnej klasycz-

nej Sielanki, tak nawet chwilami realistyczn (rzecz

u niego rzadka); liczn pieni drug drugiej ksigi za-

prasza w dom narzeczon. Teraz, cho chciaby w do-

mowem ustroniu zamkn si przed troskami publicz-

nego ycia, nie moe zamkn swego polskiego serca

przed boleci i obaw, i ze swojej lutni dobywa ton

najw^^szy, jaki w tej chwili wyda polski patryotyzm.

Nie obojtno, zniechcenie raczej i gorycz, dy-

ktuj mu ten ironiczny wiersz do Firleja, ,,Nie frasuj

sobie, Mikoaju, gowy, kto ma by królem." e tak

jest, dowodzi Oda Czwarta z Liryków, i Trzecia na zjazd

Stycki. Przypuszcza si, bez pewnoci, niestety, e
wspaniaa Pie Czternasta ksigi II (woona póniej
w Oclprmce Posów jako chór drugi), w tych okoliczno-

ciach, pod wpywem tych smutków odezwaa si swo-

im gbokim uroczystym tonem. Ale czego ju przy-

puszcza nie trzeba, bo jest pewne i jasne jak soce,
to e Fie Fiata ksigi II powstaa, kiedy napad tatar-

ski nie wstrzymywany, nie odpart}^, zapdzi si a pod
Sokal i Lwów. „Wieczna sromota i nienagrodzona
szkoda, Polaku," to midzy patryotycznymi wierszami
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Kochanowskiego jeden z najwspanialszych, to jeden

z klejnotów caej patryotycznej liryki polskiej. A tak

mdry, tak gboki, e na nieszczcie nasze do wielu

póniejszych wypadków i czasów ywcem si da sto-

sowa.
e Kochanowski podczas tego Bezkrólewia jedy-

ny raz wystpi czynnie w yciu publicznem, e na

sejmie elekcyjnym zabiera gos, i to za kandydatur
austryack, to do literatury waciwie nie naley. e
jego mowa nie sprawia skutku, bya le przyjta, to

naturalne i suszne. eby bya pozbawiona rozumnych
i politycznych argumentów (jak twierdzi Orzelski), to

przesada. W kadym razie przyszo sprawdzia smut-

no t" bezmylno i przypadkowo elekcyi, któr on

z trwog przewidywa, kiedy z ironi radzi zawiesi

koron na supie, eby j ten bra, kto pierwszy do-

biegnie.

Jeden jeszcze jego wiersz, odnoszcy si do tego

Bezkrólewia: ten mci na Henryku i jego Francuzach

zniewag, jak Polsce wyrzdzili. Ju w roku 1574,

zatem zaraz po ucieczce, wyda przyboczny poeta Hen-

ryka Desportes, obelywy, potwarczy, nikczemny wiersz

Adieux a la Tologne. Kochanowski odpisa GaJlo croc-

tanti (gdaczcemu kogutowi, i Francuzowi). Odpisa po

acinie, eby on i wszyscy mogli czyta i rozumie:

a w tym wierszu nietylko kamstwa odpiera, ale i od-

krywa bez wzgldu i pobaania praM'd o bezwsty-

dzie tego lvróla, o podoci jego dworaków.

Przyszed Stefan, a lata jego panowania to okres

najpikniejszy, jak dla historyi, tak i dla literatury

XVI wieku. Król cudzoziemiec nie móg ani zna ani

pielgnowa polskiego pimiennictwa; ale z wielkim

czowiekiem jak gdyby duch nowy wstpi we wszyst-

kicii i wszystko oywi. Nadzieja uspokojenia, zabez-

pieczenia Rzpltej naprzód, a potem nadzieja zwycistw,

potgi, chway, wpyny niewidzialnie, ale widocznie

na szlachetniejsze natury i umysy, wywoay w nich
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wyszy stopie siy, hartu, przedsibiorczoci. Teraz

talent Kochanowskiego dochodzi do zupenej dojrzao-

ci i do wysolcoci, jakiej jego dotyciczasowa poezya,

jakkolwiek wietna nie zapowiadaa. Teraz Heiden-

stein, jedyny w tym wieku (i na dugo) godny nastp-
ca Dugosza, wydaje nawietniejsz cz swego dzie-

a, sze ksig Wojny Moskiewskiej, a otacza go licz

ba nie maa liistcryków rónego typu i stopnia. Skar-

ga jeszcze nie jest kaznodziej sejmowym, ale ju w}^-

daje dziea wietne (o Jednoci Ivocioa Boego, Sie-

dem Filarów, ywot}^ witych) Wujek dedykuje

królowi swoje Postyll. Teraz i Klonowicz zaczyna,

i Szarzyski byska nietrwaem, na nieszczcie, wia-
tem. Literatura polityczna jedna milczy. Nie ma po-

wodu upomina, doradza, zagrzewa, bo coby jako

zbawienne wskazywa miaa, to si robi, staje si rze-

czywistoci. Ale w tych latach niewtpliwie dojrze-

waj w gowie Górnickiego te myli, z których nieza-

dugo zoy si Bozmoica Polal-a s Wochem, a Weresz-

czyslii ju w roku 1576 szuka, jak si zdaje. Drogi

peumej do osadzenia rpcershceni pustij iv ruskich Jcrajach.

Wszystko si rozwija, kwitnie, janieje; take wszyst-

ko, niestety, prdko widnie, sabnie, przygasa.

Talent Kochanowskiego mia takie zasoby i siy^

e zapewne i bez króla Stefana byby si wzniós vv'y-

ej, ponad ten stopie, jakiego dosig w Pieniach

i w Sohótce. Ale kiedy si widzi, e zenit tego talen-

tu schodzi si z tem panowaniem, trudno oprze si
przekonaniu, e midzy jednem a drugiem zacho-

dzi jaki zwizek; e w tym królu, którego nie

chcia, którego elekcyi sprzeciwia si, ile móg,
znalaz to, czego oddawna dla swojej ojczyzny prag-'

n. Zgoda, Satyr, Wróil, z pieni niejedna, wszyst-
ko dowodzi, e Kochanowski ba si o Polsk, i wska-
zuje, czego si dla niej ba i dlaczego." Ten nowy król

za, od pierwszej chwili swego wstpienia na tron uka-
za si przeciwiestwem i nieprzyjacielem lego, co
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poeta mia w Polsce za ze: robi, dzielnie i mdrze, to

co jemu wydawao si potrzebnem. Te pocztki mu-
siay Kochanowskie,^o podnie na duchu, doda mu
otuchy, a ta znowu dodaa nowych si i popdu. Nie

wiemy, jakie byy, a nawet czy byy, okolicznoci, któ-

re poet zbliy)'- do króla; widzimy tylko, e stosunki

z Zamoyskim byy rzeczywicie, i blizkie: jeeli nie

cisej przyjani, to w kadym razie porozumienia
i zgodnoci w pojciach. Ale z tego, "o Kochanowski
pisze, wnosi mamy prawo, e przylgn calem sercem,

e si zapali do króla i do Zamoyskiego i e chcia
teraz, swoim sposobem, wedug si i monoci pomaga
do ich wielkich celów.

Pierwsza rzecz, jak napisa w tej cznoci my-
li i celu, to Odprawa Posów (1577). Pierwszy praw-

dziwy, a zarazem na dugie wieki najznakomitszy dra"

mat polski, jest zarazem tendencyjn polityczn bro-

szur; ma za cel zgani i obrzydzi marno sejmo-

wych rad i -rozpraw, a%agrza do wojny wstpnej, za-

czepnej; zagrozi take losem, jakiVisi nad królestwa-

mi nierzdnemi. By moe, e ta tendencya le wpy-
na aia warto art3^styczn dramatu; e gdyby go

Kochanowski by pisa swobodnie, sam dla siebie, a nie

w popiechu na sceniczne przedstawienie, które miao
wywrze wspomniane wyej wraenie, moe dzieo

sztuki byoby Imu si^.udao lepiej; moe byoby mniej

tych naladowali i zapoycze, ^które mu dzi wytyka-
my. Ale czy bez tej tendencyi, bez tej myli patryotycz-

nej, Odprawa miaaby ten charakter i ton tragiczny, 'ja-

ki si odzywa z dwóchjchórów, z przemowy Menelaja,

z
,
przepowiedni Kassandry? Moe nie, a to wicej po-

dobno warto, ni artystyczna 'poprawno i doskonao.
Zarzuca si Odprawie zwykle, i nie bez suszno-

ci, dwie gównie rzeczy: brak dramatycznego pier-

wiastku i naladowanie.

Co do pierwszego, nie mia zapewne Kochanow-
ski gieniuszu dramatycznego. Gdyby go mia, byby
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zapewne inaczej wybra przedmiot, a przynajmniej

inaczej go uoy. Odprawa jest waciwie prologiem

do Troja:;kiej tragedyi, nie sam t tragedy; a bu-

dowa nie jest dobra, bo osoby wychodz jedna po dru-

giej i po wikszej czci nie wracaj drugi raz na sce-

n, bo opowiadanie Posa zajmuje trzeci cz dra-

matu; monaby znale wicej usterek podobnych. Je-

pnak nie przeczc icli istnieniu, nie mona take susz-

nie zaprzeczy temu prologowi trojaskiej akcyi, drama-

tycznego cho nie wyranego ukadu i budowy. Pierw-

sze sceny, a do wejcia Posa, stanowi zawizanie,

ekspozycy. Jego opowiadanie zastpuje waciwy ro-

dek akcyi; wielki bd, ho ta narada u króla Pryama
powinna si odbywa na scenie. Skarga Menelaja i chór

oznaczaj zwrot w tej akcyi, a przepowiednia Kassan-

dry zastpuje katastrof przez to, e j ukazuje w przy-

szoci.

Co do naladowali, prawda; nietylko pisa Kocha-

nowski na wzór Greków, ale bra z nich, nawet z Sene-

ki cae myli,cae wyraenia i zwroty, i to nawet w miej-

scach najpiloiiejszy ^.h, jak. trzeci chór i Kassandra.

Ale pomijajc ju, e te zapoyczenia mogy by spo-

wodowane wielkim popiechem, w jakim pisa, i to, e
obyczaj wieku pozwala na nie poetom, przypomnie
trzeba, e caa tre, sytuacya, cho z Homera wzita,

jest przez niego samego bez adnej pomocy traktowa-

na, e pomysy i stosunki, w jakich postawi te home-

ryczne osoby, s jego wasne, e obok niektórych ust-

pów zapoyczonych jest nierównie wicej oryginal-

nych.

Pikno Odprawy to naprzód ten cliarakter czy

pozór grecki, jaki poeta, na wskro przejty znajomo-
ci staroytnych, umia nada swoim figurom bez osob-

nego po temu starania zapewne. Potem przepych praw-

dziwy jzyka i wiersza. A wreszcie ten ton wspania-

y, patetyczny, tragiczny, jaki si odzywa gronie
w dalszych scenach dramatu. To lub ow^o moe by
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poyczonem; ale takie sowa móg osobom swoim wo-
y w usta tylko natchniony, wielki poeta. Alluz3^e do

ówczesnej Polski, pierwsza rozmowa Antenora z Ale-

ksandrem, opowiadanie Posa, ostatnie sowa Antenora

„radmy jako bid—niejedno si bronie,'' oywiaj ten

pozornie grecki dramat bijcem i bolesnem ttnem pol-

skiego ycia. Wszystko razem rzecz niezawodnie da-

leka od doskonaos'ci, ale pikna, znakomita, w swoim

rodzaju wielka; a nie widzimy we wspóczesnej poezyi

woskiej i francuskiej dramatu, któryby do Oclpraivy

cho si tylko zblia.

Dlaczego ten pierwszy dramat polski by na tak

dugo ostatnim take i jedynym? Dlaczego nie znalaz

naladowców, nie stworzy szkoy? Kto wie czy nie

dlatego, e by zanadto wzniesiony nad redni poziom

ówczesnych umysów i owiaty, przez to nie przystp-

ny. Co pewna, to e w Odprawie dopiero stan Ko-

chanowski, a przez niego poez3^a polska, na tym stop-

niu, gdzie si koczy poezya przyjemna, adna i poru-

szajca, a zaczyna si wielka.

Dla króla Stefana i na yczenie Zamoyskiego zno-

wu, na przyjazd króla do Zarachu (1578) pisany by
Fan i Brijas. Pierwszy powitalny tylko i konwencyo-

nalny, druga tendencyjna, polityczna, i dlatego zaraz

w polskim przekadzie wydana, a w swojej politycznej

myli bardzo miaa i stanowcza, kiedy królowi opo-

wiada, jak dawny niegdy pan tych lasów na niedwie-

dziach jedzi, zaoywszy im ostry kolec u nozdrza,

i jaktakiem twardem prawem liardych mona poskro-

mi i ujedzi, Alluzya oczywista do tych hardych,

którzy za lat kilka podnios spraw Zborowskich.

Z O-ipraic równoczenie wychodzi Kromera Folo-

nia sive de situ, popidis et mohus etc etc. Zaczta za-

pewne w tej myli, eby nowo obranemu królowi Hen-

rykowi dostarczy najpotrzebniejszych wiadomoci o je-

go królestwie, spónia si i pod tym wzgldem chybi-

a celu; ale zostaa zawsze ciekaw i adn ksik.
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Sam tytu wskazuje, e autor mia na myli wielki

wzór, Germanie Tacyta, a w sercu moe nadziej, e
si do wzoru zbliy. Ta nadzieja speni si oczywi-

cie nie moga, a podobiestwo tytuów dzi moe si
zdawa wielk zarozumiaoci^ ze strony Kromera. Ale

on w swoim czasie musia myle, e im bardziej si
pod paszczem Tacyta skryje i osoni, tern lepszem,

tem trwalszem bdzie to, co napisze; a cho si w tej

rachubie pomyli, to jego „Polonii" zostaje zawsze dosy
zasugi i wdziku.

Gzem ona jest? Wszystkiem potrochu: geografi,

statystyk, etnografi, opisem prawa publicznego, ja-

kim Legnichem w drobnym zawizku, wszystkiem

tem naraz, niczem dokadnie, niczem zupenie; jest jak

gdyby rodzajem maej encyklopedyi, podajcej gówne
i najpotrzebniejsze wiadomoci o Polsce.

Kromer ma t zasug, e chcia opisa, bodaj po-

wierzchownie, Polsk pod wzgldem geograficznym

i statystycznym, w czasie kiedy nikt nie czu tej po-

trzeby; dzieo jest dalekie od doskonaoci, ale jest

szanowne przez to samo, e jest, a jest zajmujce
i ciekawe dla samej swojej treci naprzód, powtóre dla

trafnych nieraz spostrzee autora, wreszcie dlatego,

e czytelnik uwany zdoa z tej ksiki zrobi sobie

jakie wyobraenie o tem, jak ta Polska zewntrznie
wygldaa, a nieraz zastanowi i zadziwi si nad tem,

jak ona w wielu rzeczach musiaa wyglda podobnie

do dzisiejszej.

Cz pierwsza, geograficzno-statystyczna, zaczyna

od oznaczenia geograficznego pooenia Polsld, jej gra-

nic, pasma gór i biegu rzek, potem przechodzi do miast.

Przesada to, czy te tak si rzeczy od tego czasu zmie-

niy, Kromer mówi o Krakowie, e zamonoci i pik-
noci moe si równa z miastami niemieckiemi i wo-
skiemi? Czyby by mia to napisa bez adnej pod-

stawj^ prawdy, kiedy kamstwo byo tak atwem do w}^-

krycia, bo przecie cudzoziemcy ten Kraków znali?



234 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

Moe to i prawda— bo w innem miejscu, mówic o y-
wnoci, powiada, e zamono tak si w Polsce wzmo-
ga, e lud prosty uywa chleba pszennego i wina. Po

cóby to zmyla? Pokusa do przechwalania nie bya
wielka, zreszt w opisie swoim wydaje si§ zawsze rze-

telnym i prawdziwym. Musiao tak byc, e i kraj i Kra-

ków wyglda wietniej, ni teraz.

Po miastach id pody, te same co teraz, handel,

ten sam co teraz, pod wzgldem tak przywozu i wy-

wozu- to samo zboe, te same deski, klepki dbowe do

Gdaska, opasowe woy do Oomuca i Wiednia; cyfr

nie podaje, na ich wartoci jeszcze si wtedy dobrze

nie znano—a z szczególnem upodobaniem rozwodzi si
nad tymi produktami, które su do wygody i wytwor-

noci ycia, a zwaszcza stou; wylicza mnóstwo gatun-

ków ryb, ptaków, zwierzyny i chwali si z wielkiej ich

obfitoci, nie pomija owoców; a jeeli cudzoziemcy,

którzy w swym czasie ,,Poloni" czytali, musieli si dzi-

wie opisom nieznanych sobie ubrów albo osi, to my
dzi z nie mniejszem moe zadziwieniem czytamy

o uprawianych u nas winnicach, o rodzcych si po sa-

dach brzoskwiniach, figach, migdaach. Czy si klimat

zmieni? czy ludzie nie umiej dba o te rzeczy jak

dawniej? czy te autor pozwoli sobie zafanfaronowac

troch i drzewa hodowane pod murami, na zim chro-

nione od zimna i rzadkie, policzy do krajowych pro-

duktów?
Ciekawe s niektóre naiwnoci Kromera, jak n. p.

o strachach, wyprawiajcych róne dziwy w kopalniach

wielickich i bocheskich, albo o garnkach, które si cza-

sem same w ziemi rodz (tak tómaczy urny i wyko-
paliska). Ciekawy opis polowania na ubry, podobny
zupenie do walki byków w cyrkach hiszpaskich; jest

nawet pachta czerwona, któr odwraca si uwag zwie-

rzcia od czowieka, na którego chce uderzy. Czy
istotnie tak polowano na ubry?

Po tera wszystkiem dopiero nastpuj ludzie, ich
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natura fizyczna, typ twarzy, rodzaj poywienia, sposób

nbierania si, wreszcie ich charakter, w którego opisie

i dzisiejsza Polska moe pozna swój wierny wizeru-

nek. Niemniej ciekawe s pewne rysy obyczajów, na-

przykad to, co mówi o biesiadach, o sposobie ycia
szlachty, o naszem upodobaniu w okazaoci, i jak j
Polak ówczesny, jego ona i córka pojmowali.

Ksiga druga jest opisem Prawa Publicznego pol-

skiego; takiegoby uczono w szkoach rednich, gdyby
tam takich rzeczy uczono. Zaczyna od króla, granic

jego wadzy, opisuje sposób nastpstwa na tron, ob-

rzd koronacyjny, stanowisko królowej etc. Nastpuje
potem senat, jego skad atrybucye i obowizki, urz-
dy koronne, dalej ziemskie, a wreszcie nadworne, ka-
dy dokadnie opisana''; sdownictwo, podatki i ich po-

]^r, wojsko, wreszcie sejmiki i sejmy. Synody du-

chowne i prawa duchowne przychodz na ostatku, przy-

czem Kromer tak mówi o sdach biskupich, jak gdyby
nigdy nic si pod tym wzgldem nie byo zmienio.

Interim i konstytucy sejmu 1565 ignoruje zupenie,

wadza wiecka obowizana jest wykonywa wyroki

sdów biskupich.

Prusy, jako majce osobne instytucye i prawa,

maj i rozdzia osobny, ostatni w ksice. Dlaczego nie

ma go Litwa, rzdzona swoim statutem, swoimi urzdni-

kami, majca nawet swoje wojsko? Moe oentraliza-

cyjna tendencya Kromera sprawia, e nie chcia mó-
wi o odrbnoci Litwy. Krytyki instytucyj polskich

niemasz, jest tylko ich opis.

Pisarzem pierwszego rzdu nie jest Kromer w a-
dnym razie; i rozum jego i zdolno pisarska maj do-

br miar redni, która przecie pospolit nie jest.

Pisarz poprawny, ozdobny, jasny, bez wielkiej wietno-
ci, czowiek rozumny, uczony, mylcy i zdolny, bez

si nadzwyczajnych i wyjtkowych. Ale ludzie tacy

w literaturze jak w polityce s bardzo potrzebni i przy-

datni, bo tam jak tu geniusz jest rzadkim feniksem,^
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obfito, cigo i skuteczno prac, utrzymanie

owiaty, jak utrzymanie politycznego dziaania i po-

wodzenia, najczciej polega na barkach takici po-

rzdnych zdolnoci drugiego rzdu. Im wikszy ich

zastp, tem wiksze bogactwo literatury a zwaszcza
nauki, tem wiksza skuteczno pracy; geniusz zdoby-

wa i podbija, ale tacy utrzymuj zdobycz i strzeg j
od zmarnowania.

Kochanowski, który przedtem pisywa same rze-

czy drobne, a wydawa je rzadko, teraz, jak gd3'^by

przeczuwa, e mu niedalelv0 do koca, pieszy si
z dzieami wikszych rozmiarów i Mdelkiej wagi.

W dwa lata po Odprawie (1579) w3^chodzi Fsalters. Dlu-

giemi aty pisany naturalnie; moe w samych poczt-

.l<:ach stosunków z Myszkowskim powsta zamiar, a pe-

wnem jest, e w roku 1571 byo ju przetómaczonych
psalmów trzydzieci. Wiejskie otia i stae niewtpli-

wie nalegania Myszkowskiego sprawiy, e przez na-

stpnych lat kilka ogromna praca dosza do szczli-

wego koca.
Szczliwego, zaiste, bo ten Psaterz to wielki

w naszej literaturze wypadek, to wielki skarb naszego

poetycznego jzyka i stylu.

Zadziwiajcy jest ten postp w jzyku poety cz-

nj-m ^) tak nagy, to prawie dorane objawienie poe-

tycznego jzyka w Kochanowskim. Przed nim, szulvaj-

ray jak chcemy, stylu polskiego niema. Rey wyraa
myl swoj jasno i zrozumiale, ale fe tylko tyle; byle

bya wyraon i daa si zrozumie, o wicej si nie

troszczy, albo wicej zrobi nie umie. W Psalter.^ii,

i od niego ju za\YSze, ten sam jzyk umie odda naj-

doskonalej i najatwiej kady stopie i kad potg
uczucia, jaka w duszy ludzkiej znale si moe.

') Ustp o Fsohertu jest skrócony z ksiki Jan Kocha-
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Jakim sposobem jzyk, zaledwo dotknity rk.
ludzk, naby odrazu tyle siy, tyle energii i tyle git-

koci, e najwysza patetycznoc bya dla niego rzecz,

dostpn? To sekret Kochanowskiego i to niezmierna

zasuga jego Ps<tli(rza. Nasz jzyk zmieni si od tego

czasu, i w tej zmianie nie jest mniej piknym, ale pik-
niejszym nie jest nawet u Mickiewicza; a najwzniolej-

sze ustpy naszej nowej poezyi nie maj toku .bardziej

uroczystego i patetycznego, ni ta jej pierwsza próba.

Ztd te, kiedy dla innych narodów liczne przekady
Psnlmótu z wieku XVI maj tylko warto jzykow
i historyczn, albo poprostu w^arto modlitwy. Psalmy

w tómaczeniu Kochanowskiego dla nas maj rzeczy-

wist warto artystyczn, s poezy; a dla naszej lite-

ratury maj t warto nieocenion, e przez nie i od

nich poczwszy, nasz jzyk sta si zdolnym do wszyst-

kiego, e móg ju wyrazie uczucie ludzkie w najwy-
szej potdze. Po Psaterzu Kochanowskiego, ale po nim
dopiero, staa si moliv/ najwysza pikno polskiego

sowa, wymowa Skargi, doskonao wiersza w Trem-
beckim, wznioso poetyczna w Mickiewiczu. Nie e-
by wszystko w Psaterzu byo równie pikne; jzyk,
który si po raz pierwszy uczy suy poezyi, nie móg
odrazu sta si jej zupenie powolnym. Czsto te zda-

rzaj si w Psalmach rymy zbyt atwe, te, które pierw-

sze zawsze nastrczaj si rymujcemu, a których w na-

szym jzyku, z powodu jego form gramatycznych, jest

tak wiele. Kochanowski rymuje przymiotniki i imie-

sowy w tym samym rodzaju i przypadku, rymuje sowa
czasowe, których zakoczenia w osobach i liczbach tak

czsto s jednakowe, rymuje stopnie wysze i najwy-
sze przymiotników (zakoczone na ejs^e)'^ wszystko to,

czsto powtarzane, jest wielk wad, i wystarczyoby
samo, eby poet piszcego dzi potpi odrazu, jako
nie umiejcego wkada form.—Wtedy, w chwili kiedy
ta forma powstawaa dopiero, usterki takie byy nie-

uniknione i dziwi nikogo nie mog. Co za dziwi
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musi, to cae ustpy, owszem nieraz cae psalmy prze-

oone z tak moc wyrae, z tak jdrnoci wiersza

i z takiem bogactwem rymów, e dzi, przy calem wy-
robieniu wiersza, po Mickiewiczu i Sowackim niktby

lepiej nie potrafi. Jako przykad suy moe psalm

Super flnnna BahUonis, w którym jest co wicej, ni
sama uderzajca pikno wiersza, bo uderzajca, przej-

mujca analogia. Moe to przypadek, cho uwierzy
temu trudno, ale z pewnoci nie zudzenie tylko szcze-

ra prawda, o jzyk Kochanowskiego staje si najpik-

niejszym, najpotniejszym i najrzewniejszym razem

w tych Psalmach, które opakuj los Izraela, albo al
si przed Bogiem, e jego nieprzyjacioom daje zwy-

cistwo. Jako przykad suy moe Super flumina

i niezrównan}^ prawdziwie psalm LXXX {qui regis

Israel). Niepodobna jest przytacza wszystkich przy-

kadów piknego wiersza, energicznych lub wzniosych
wyrae z Psaterza: ale sama obfito i wielka rozmai-

to wiersza dowodzi, jaki postp zrobi jzyk pod jego

rk; zastosowanie za rodzaju wiersza do charakteru

psalmu dowodzi, jak on zna natur jzyka, jak wie-

dzia, w jaki tok wiersza trzeba go uoy, eby naj-

lepiej odda waciwy odcie uczucia.

Ta rozmaito miar, rytmów i tonu bya to gim-

nastyka, która, raz odbyta, zostaa jzykowi na zaw\sze

i daa zupen atwo i swobod lUiliów. Temu tylko

wydziwi si do nie mona, e miay poeta próbo-

wa stosowa jzyk jeszcze surowy nawet do miar sta-

roytnych i e mu si to udao. Równie zostaa ju
jako zdobycz zapewniona na zawsze ta sia i pikno
wyrae, ten poetyczny polot, który jest w Psaterzu

i który sprawia, e ten przekad, cho przekad, jest

dzieem prawdziwego poetycznego natchnienia, i kto wie,

czy nie mamy prawa bez zarozumiaoci pyta, czy dru-

gi naród w Europie ma taki przekad psalmów, który

po trzech wiekach b3^by zupenie wieym i da si tak

czyta, jak pikna, wasna, z pierwszej rki poezya.
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W tym samym roku take, po omnastii latach,

wraca Poock do Polski, Smutny skutek tej opiesza-

oci, na któr tak Kochanowski cae j^cie narzeka, od-

wetowany, naprawiony—w tej wojnie, do której dugo
zagrzewa, znaczny, wielki tryumf: nieprzyjaciel upo-

korzony, nasz król zwycizki; a ta szala przeznacze,

która si midzy Polsk a Moskw waya, zdawaa si
na dobr stron przechyla. I wtedy oczywicie rych-

o po tem zwycistwie (31 sierpnia), napisana bya Oda
XII Lyrików, de expugnaUone Polottei (drukowana osobno

1580 r.). Myli si, e ta naprawa dawnych zaniedba,

ta chwaa polskiej broni, ten krok naprzód do potgi
i wielkiego w wiecie znaczenia, wydobdzie jaki na-

tchniony dytyramb z piersi poety, który tak doskona-

le pooenie Rzeczypospolitej rozumia, a czu je tak

ywo. Jest za inaczej. Oda XII, do duga a zimna,

powtarza innemi sowami to, co si ju wiele razy w Ko-

chanowskim czytao; czsto przypomina zwrotami jego

dawniejsze wiersze, a robi wraenie rzeczy chodnej,

wymuszonej, nieledwie napuszonej, jeeli nie takie jak

ody Naruszewicza lub Osiskiego, to nie lepsze ni
ody Komiana na zwycistwa Napoleona.

Ten brak natchnienia czy nie jest spowodowany
nieszczciem?,Moe poeta zmusza si dopisania, zada-

je sobie gw^at, a myle tylko o tem jest zdolny, co go

boli. W tym samym roku (1580), wyszy Treny.

e one s samym szczytem poezyi polskiej w wie-

ku XVI, e takim zostay a do odrodzenia tej poezyi

w wieku XIX, e tak zostay w pamici i w rls;u swe-

go narodu, tak si nie zestarzay, nie zwietrzay, nie

zblady, jak same tylko wiellvie dziea poezyi, nad któ-

remi czas ze swemi zmianami nie ma wadzy, zbytecz-

nie przypomina. Wiemy to wszyscy dobrze. Co b-
dzie moe naszej czytajcej publicznoci mniej wiado-

me, to, e Treny byy w drugiej poowie naszego wieku
przedmiotem bada bardzo gruntownych, bardzo umie-
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jtnych, i e na podstawie tych bada moemy dzi

z wszelkiem podobiestwem do prawdy oznaczy kolej,

w jakiej one powstaway, pierwszestwo jednych a na-

stpstwo drugich, i zwizek ich z caem wewntrznem
yciem Kochanowskiego, ze wszystkiemi wyobraenia-

mi i pytaniami, jakie w cigu tego ycia przeszy przez

jego umys i dusz.

To ostatnie pytanie rozjani Szujski („Rocznili Tow.

Naulv." 1866) *) kiedy robic zestawienie historycsno-literac-

Me i estetyczne Trenów i Ojca zadu))tonycli Sowackiego,

znalaz i powiedzia o Trenach wielk prawd, która

musi zosta jako pewnik, jako punkt wyjcia bada
i sdów póniejszych. Od niego dopiero, ju na zawsze

Treny uwaa si musz za ,,najlepszy wyraz indywi-

dualizmu poety; a o ile ten poeta wiek swój wyobrazi,

o ile przedstawi najdelikatniejsze odcienie myli i uczu-

cia swoich czasów, uwaane byc musz za najlepszy

wyraz ówczesnej duszy narodowej." Najlepszy wyraz

indywidualizmu poety dlatego, e w tej chwili sta-

nowczej i kulminac3^jnej jego wewntrznego ycia, ta

dusza ukazuje wyraniej i zupeniej, ni kiedykolwiek,

swoj natur, swój sposób czucia; e ukazuje swoj hi-

story, jeeli si tak mona wyrazie, w chwili walki

i przeomu, wszystko czem bya i czem ya dotd, na

czem si teraz zawioda i w czem odtd szukaa uspo-

kojenia, prawdy, odpowiedzi na zagadk 3'cia. On tak-

e, Szujski, rozwizuje z góry najtrafniej, najprawdzi-

wiej wszystkie przesze czy jeszcze przyj majce py-

tania i spory o religijne i filozoficzne Kochanowskiego

przekonania i stanowisko. Mówi on, e Kochanowski

jako syn i wychowaniec swego wieku, musia podlega

jego wpywom, ztd ta chwiejno, niepewno, która

si w nim nieraz widzie daje, raz ustpuje, drugi raz

') Ustp o Trenach i nastpny, skrócony z ksi!]ki -Jan

Kochanowski.
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powraca. „Zakotowao mu w o-owie, zabralco mu grun-

tu pod nogami. Musia przeby otcia rozpaczy i nie-

wiary, aby si wydosta na brzeg, aby powróci do po-

j chrzecijaslcici. Nie na pogaskiem uczuciu ko-
czy si poemat Kochanowskiego. Zwycij^ on, a dzie-

je zwycistwa z psyciologiczn prawd odda w ostat-

nich cztereci Trenacli.^^ Pod tym wzgldem s Treny

jak gdyby streszczeniem i obrazem w^alia i walk caego
jego ycia, walk, które si powtarzay, odnawiay, a pod

wpywem niedoznanego nigdy przedtem cierpienia sta-

nowczo rozstrzygy.

Faleski (Felicyan—„Bibl. W arszawska" 1866) mia
t wielk zasug, e dochodzi i zdaniem naszem traf-

nie doszed, które z Trenótu powstay najwczeniej,

a które zczasem dopiero póniej byy pisane. Kwestya
to wana, naturalnie si nasuwajca, a przedtem niedo-

strzeona i nietknita. Oczywicie nie ma p. F. adnych
znaków, adnych podstaw do oznaczenia tego nastp-

stwa Trenów prócz samej ich treci. Ale ta pozwala

mu wnosi, które z nich pisane byy pod pierwszem

wraeniem alu, które w innych jego ciwiach. Treny

^

mówice o ostatnich chwilach j^cia Urszuli i o pierw-

szych po jej mierci, zatem szósty, siódmy i ósmy, mu-
siay pierwsze wyla si na papier ze zbolaego serca

ojca. To jest ten zawizek, z którego rozwijay si, do

którego przyrastay Treny inne.

Pocztek by zrobiony, dane byo haso do tego

chronologicznego i psychologicznego zarazem szyko-

wania Trenów^ a za danym popdem poszed i pracy

dokona prof. Nehring, Jego rozprawa o T/ ewac/i („Bibl.

Warszawska" 1881) przynosi now^e, bardzo cenne spo-

strzeenia i konkluzye.

Trafnie chwyta on w^skazówk p. Faleskiego,

przyjmuje jego twierdzenie, e Tren VI, VII, VIII, mu-
siay powsta najwczeniej, ale idzie dalej i dowodzi,

e do tych wczeniejszych naley i trzeci, którego gów-
«/ T.irnoirski. .Literatura "TI 1 •
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ne myli tu razem zebrane, w innych szerzej s roz-

prowadzone, kada z osobna; e Tren IV musia powsta
wczeniej ni XV, który go przypomina, i wnosi, e
porzdek chronologiczny na pewno oznaczy si nie da

ale e jest w Trenach' nastpstwo i ad. które wprowa-
dzi Kochanowski sam. kiedy je do druku oddawa; e
porzdf^k ten logiczny jest nastpujcy: dwa pierwsze

Treny (póniej zapewne, moe najpóniej napisane) sta-

nowi ogólny wstp do caoci; pierwsza po nim grupa,

sze Trenów (III—VIII) odnosi si do faktu samego,
mówi o Urszuli i o jej mierci. Druga cz (od IX —
XIII) obejmuje róne odcienie i stopnie rozpaczy ojca,

kiedy zosta sam ze swojem uczuciem, szarpany wielo-

rakim rodzajem tortury, chory do tego i nie mogcy
dac sobie rady. Po tem nastpuje ju pewne uspoko-

jenie, objawiajce si wyranem i wiadomem siebie

pragnieniem pociechy {Tren XIV—XVII). W XVII to

pragnienie doprowadza go do rzewnego paczu i do szu-

kania ulgi u Boga—pocztek rezygnacyi. XVIII jest

wprost modlitw, XIX koczy wszystko uspokojeniem,

poddaniem si, nadziej lepszego ycia i w niem od-

zyskania straty. ,,Wypadoby podzieli Treny na trzy

czci: rozpamitywanie nieszczcia, rozpaczliwy brak

pociechy i szukanie pociechy, wreszcie jej znalezienie

i uspokojenie. Treny pisane byy w rónych chwilach,

w rón^^ch stadyach cierpienia, w usposobieniu nierów-

nem... nie s wynikiem obmylenia i planu... nie wy-
pyny z jednej naczelnej myli"—ale pisay si w inia

r, jak je uczucie samo dyktowao. Niektóre zapewne
rycho po mierci dziecka pod weem wraeniem. Ale
sam fakt ich uoenia w pewien porzdek i wydruko-
wania, tre nie jednego z nich, widoczna wszdzie dba-o o form, wreszcie i ten w nich wiersz {Tren II)

„Jaka mnie z paczu mego czeka cze na potem"—to

wszystko dowodzi, e cho ten i ów powsta w chwi-

lach najboleniejszych, to cao jest dzieem umysu
ju znacznie uspokojonego, zdolnego do refleksyi, przy-

wróconego do równowagi.
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To jedna nowo i prawda, której zdobycz jest za-

sug Nehringa. Drug jest roztrznienie stosunku

Trenóiv do autorów staroytnych, Nehring trafnie

i zwycisko dowodzi, e niema w Trenach takiego na-

ladowania staroytnych poetów, jakie zbyt czsto zda-

rzaj si w „Pieniach,*' ale wskazuje bystro i susznie

zwizek Trenów z tymi autorami, z których Kochanow-
ski gównie czerpa swoj filozofi ycia. Chwila to

wana, pierwsza w yciu, kiedy ta spokojna cnota, ta

miara i moc nad sob, ten agodny stoicyzm, dobry na

mniejsze przykroci, nie wytrzyma próby wielkiego

cierpienia. Kochanowski si zawiód na swoich mi-

strzach, na Ciceronie i Senece, na Horacyuszu; nietyl-

kojego szczcie, ale zawali si ten skad poj, któ-

rych si w yciu trzyma jako zasad i dotd szczli-

wie. W chwili, kiedy one wystarcza przestay, kie-

dy zawiody, odzywaj si, wystpuj wszystkie z g-
bi jego umysu; on jak gdyby kadej, czy kadego pyta,

dlaczego zawiody, niekiedy ulega im na chwil i za-

pada w gbsze czarniejsze zwtpienie; a si przekona,

e byy zudzeniem, otrzs z siebie i do jedynej praw-

dy powróci. Ta walka z rónorodnemi wyobraeniami
caego ycia, któr Szujski ju w Trenach widzia, po-

kazana jest obszernie i wyranie w rozprawie Nehrin-

ga, udowodniona porównaniem tekstu, i postawiona ja-

ko tre niemal gówna Trenów. Z czego znowu wyni-

ka sprawdzenie tego, co mówi Szujski, e Treny s
.,najlepszym wyrazem indywidualizmu Kochanowskie-

go," wielkim dokumentem do historyi jego poj i ich

przemian.

Wskazuje mianowicie Senek (De consolatione^ Ad
Polybium, Ad Marciam i De vita beata, Cicerona Questiones

TnsciUanae), jako róda, z których K. ju za modu
czerpa swoje teorye o cnocie, o szczliwoci doczes-

nej, o niezachwianej pogodzie umysu w kadej doli.

Tych on si trzyma, tym wierzy, na ich wiar ,,y tak

skromnie, e ledwie kto wiedzia o mnie"—a mimo to

znalazo go w tem ukryciu nieszczcie i przekonao
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go, e próno czowiek chce lub udzi si przeciw nie-

mu si zabezpieczy, uzbroi i nie czu. Tego zawo-

du wyrazem najdokadniejszym jest Tren IX.

Ale nie ona sama, nie mdro tylko zawodzi.

Wszystko tak samo, „Kogo kiedy pobono jego ra-

towaa? Fraszka cnota"! woa w Trenie XI, który jest

szczytem jego rozpaczy.

Jednak, cho go ta filozofia zawioda, ona w nim
jest zawsze: jej nauki, maksymy, sowa, odzywaj si
cigle w Trenach^ a Nehring starannie i trafnie je ozna-

cza. Sama ta ,,mdro, która czowieka w anioa od

mienia'' zgodna jest prawie co do sowa z niektóremi

zdaniami Seneki, w rozdziale III, IV, IX, XV, XVI Vi-

tae Beatae. ,,Fraszka cnota," znowu i nastpne wiersze

Trenu XI wyraaj te same myli, co Seneka w Konso-

lacyi ad Folyhium III, 3. ,,Bd wiek czowieczy," to

znowu z Konsólacyi ad Marciam (XI, 1). Niobe, jak u nie-

go, wspomniana jest u Cicerona (Tusc. Bisp. III, 26, 63)

„ludzkie przygody ludzko zno" {Tren XIX) prawie do-

sownie w Tusculanach (III, 17) „Jmmana hiimane feren-

da^^-^ a samo widzenie matki w Trenie ostatnim, kto wie,

czy nie powstao pod wpywem tego ojca, który w kon-

sólacyi do Marcyi wprawdzie nie staje sam przed cór-

k, alej przez usta przyjaciela uspokaja upomina.

Te wszystkie podobiestwa, te cytowane miejsca

prowadz go do wniosku i su za dowód, e „Kocha-

nowski w swoim cikim smutku szuka w tych pi-

smach ulubionych pisarzy dla siebie konsólacyi, i od-

czytywa tam myli oddawna sobie znane, tylko przy-

wizujc teraz do nich inne, ni dawniej uczucia."

Do tych dawniejszych, przystpuje jako ostatni

rozpoznawca rónych w Trenach pierwiastków p. Kal-

lenbach (,,Filozofia Jana Kochanowskiego''), i stwierdza-

jc odkrycia pana Nehringa co do owych trzech konso-

lacyj Seneki, wskazuje nowe ich lady, w Trenach, a za-

razem tómaczy, jak sucha i retoryczna filozofia w umy-
le i pod piórem Kochanowskiego przyja ton i ksztat
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poetycznego uczucia i natchnienia, i jak nietylko te

ostatnie filozoficzne przekonania, ale wszystkie ogóem
poj-^ia, jakie przez cae ycie przesuny si przez go-
w poety, a do Lukrecyuszowycli zwtpie i negacyi.

odzywaj si na nowo w tej chwili wielkiej boleci, e-
by w kocu ustpi nie przed pogask sztuk ycia,

ale przed chrzecijask jego mdroci i cnot.

Kiedy w ten sposób wykryte jest nastpstwo Tre-

nóiv, ich stosunek do autorów staroytnych i wreszcie

ich wano, jako wiadectwa wyobrae Kochanow-
skiego i ich przemiany, to niewiele ju zostaje o nich

do powiedzenia dla literackiej, estetycznej krytyki.

Jest wic w Trenach jak gdyby cay przebieg alu
i wszystkie jego odcienie; gdyby kto chcia zrobi stu-

dyum psychologiczne tego, co czowiek czuje po stracie

drogiej istoty, dokadniej i zupeniej opisaby tego nie

móg. Tylko to si stao bez zamiaru, bez systemu.

I moe wanie dlatego jest w Trenach taka wielka

ogólno ludzka prawda, e Kochanowski bez refleksyi,

bez zamiaru i wyrachowania, pisa poprostu, jak czu;

cierpienie jego odbio si w jego wierszach, w caoci
i we wszystkich swoich odcieniach i mimo jego wie-

dzy i woli, zoyo tak dokadn i prawdziw psycholo-

giczn cao.
Myliby si jednak ten, ktoby uwaa Tremj za

dzieo natchnienia bardzo lotnego i wzniosego, uczucia

bardzo gwatownego i namitnego. Treny s jedn
z najpikniejszych niezawodnie, najbardziej w sobie

skoczonych poezyj lirycznych, ale jak caa poezya

Kochanowskiego, jak jego natura, jak jego zdolno
poetyczna, nie wznosz si do najwyszych sfer na-

tchnienia. Byli poeci z dusz gbsz, potniejsz, cho
zapewne nie byo ich wielu z dusz tak normaln i har-

monijn: i eby ju nie szuka przykadów zagranic:

Sowacki, kiedy mówi o Termopylach i Cheronei, Mic

kiewicz w „Odzie do Modoci, '' w „Pieni Wajdeloty,''

w „Improwizacyi," Krasiski w ,,Psalmie dobrej woli''
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i W pikniejszych ustpach „Przedwitu" stoj na wy-
sokoci, do jakiej Kochanowskiemu daleko. Prawda,
e oprócz tych trzech, nie wiedzie, który z naszych

poetów^ lirycznych (a hrycznyrai s oni wszyscy), móg-
by postawne któr ze swoich poezyj obok Trenów , któ-

re, jako uczucie, jako prostota, jako ogólna ludzka praw-
da, jako pikno formy wreszcie, byy przez dw^a wie-

ki z gór na szczycie poezyi polskiej, a dzi, cho
przewyszone, przewyszaj jeszcze bardzo wielu.

e Treny s najwyszym wyrazem poetycznym
osobistego uczucia, jaki by dotd w polskiej literatu-

rze i e takim na dugo zostay, e byy dowodem te-

go wyrobienia formy, jakiego od staroytnych nabra
nasz jzyk i nasza poezya; e przeto s jednym z naj-

pikniejszych kwatów humanizmu na gruncie polskim,

to jasne i niezaprzeczone. Ale, czy nie dowodz one in-

nego jeszcze wpywu poj staroytnych i poj reli-

gijnych i filozoficznych XVI wieku na naszego poet?
Czy usposobienie sceptyczne, czy niedowiarstwo, a przy-

najmniej niepewno i w^tpliwo nie w^yrw-ay mu si
z duszy niechccy, kiedy cierpic, niezupenie nad so-

b panowa? Z Trenów czerpi sw^ój gówny argument
ci, którzy sdz, e, przez wypyw humanizmu, Kocha-
nowski doszed, jak wielu w jego wieku, do Hamleto-
wej jakiej niewiadomoci, gdzie jest prawda i co jest

prawd, czego si trzyma, komu i w^ co wierzy. Jest

on katoHkiem, rehgijne rozterki uwaa za klsk; rodek
na ni wndzi w'e wzmocnieniu si katolickich i przy elek-

cyi gosuje na cesarza—to wszystko prawda, ale to tyl-

ko wyrozumowana regua postpowania w^ praktyce

prywatnego, czy publioznego ycia; w wewntrznej
twierdzy swego ducha, on zazdronie zamyka przed

kidmi wtpliwo, pytanie, czy s naprawd prawd 1e

zasady, które gono wyznaje i któr^^ch broni. Bo gdy-

by w nie wierzy istotnie, to w chwili najwikszego
Av yciu cierpienia, on w swojej wierze, w chrzecija-
skiem Niebie, w poddaniu si woli Boej szukaby dla
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siebie pociechy: w smutku i krwawym pocie oliwnego

o,2,TÓjca, w brzemieniu dwiganego krzya, w^ siedmiu

mieczach, utkwionych w sercu Matki Bolesnej, szuka
by porównania i przykadu dla swego cierpienia. On
tymczasem wspomina Orfeusza i Niob i paczcego
jakiego Heraklita, ale o tern nic nie wspomina, e jak
on przy konajcem dziecku, tak niegdy stahat Mater
dolorosa juxta crucem, i nie myli o tem, eby u Niej, któ-

ra jego ucisk rozumie, bo znaa, szuka ulgi lub ratun-

ku; nie woa: Neige dii SclimerzenreicJw dein Antlitz gnii-

dig meiner Notli. A kiedy mu przychodzi wreszcie po-

ciecha, to nie z chrzecijaskiego nieba, nie przynosi

jej aden anio lub wity, ale z jakiego zawiata, któ-

ry do pogaskiego Elizyum raczej podobny, przychodzi

wasna matka, powana i mdra, jak te cienie, które

zbyy trosk ziemskich za stygijskiemi i letejskiemi wo-
dami, i prawi mu o niemiertelnoci duszy, jak móg
prawic i Platon. On nie wie nawet, gdzie swego dziec-

ka ma myl szuka? Midzy anioami przed tronem Bo-

ga, czy na Charona odzi; on i tego nawet nie jest pe-

wien, czy ono jest: „gdziekolwiek jest, jeli jest," A e
jak in vino, tak in dolore veritas i w cliwili cierpienia wy-
chodzi na wierzch bez naszej wiedzy i w^oli to, co jest

sam treci naszej duszy, wic z tych sów pokazuje
si jasno, e dla praktyki ycia mia Kochanowski wy-
rozumowane katolickie przekonania, ale dla siebie w ser-

cu mia albo drczc wtpliwo, albo moe nawet
sceptycyzm stay, z pewnym do wyobrae pogaskich
pocigiem.

Wszystko to ma taki pozór prawdy i cisej logi-

ki, e zrazu nie wie si, co odpowiedzie. A jednak,

o ile mona bez materyalnych dowodów twierdzi co
miao, mam ochot twierdzi miao to, e tak nie jest.

Czasy przeobraenia, czasy moralnego trzsienia
ziemi, w których wali si jeden wiat, a drugi ma po-

wstawa, maj zawsze to nieszczcie i ten ból wt-
pienia, niewiadomoci gdzie prawda, z gorcem jej
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pragnieniem. Piat, kiedy pyta: Quid est veritas? jest do-

skonaym wyobrazicielem caego ówczesnego wiata
i nie ówczesnego tylko; a Piat, Ictóry myli i czuje

dobrze, a nie wie co robi i nie robi nic, waha si, tyl-

ko i wtpi i pyta, jest blizkim krewnym nowoczesne-

go Hamleta. Nie darmo za Hamlet przyszed na wiat
pod koniec epoki odrodzenia; on z jej gliny jest ulepiony,

krew z jej krwi i ko z jej koci, a cho do dzisiejszego

czowieka, do czowieka XIX wieku podobniejszy jesz-

cze, ni do swego otaczajcego wiata, to przecie i ów-

czesny czowiek obraca w gowie pytanie to be or not

to be, i jemu wiat wydawa si icearij stale fiat and unpro-

fitable, i tylko mia instynktow obaw of something after

death, ale czem jest to something,, tego pewnym nie bj^.

W takich epokach za niepewno ta musi udziela si
wielu bardzo, jeeli nie wszystkim. U jednych zosta-

je usposobieniem staem: sceptycyzm staje si podsta-

w i cech caej ich wiadomoci siebie i wiata; u dru-

gich zjawia si czasem: przelotnie, jako za myl, jako

paroksyzm zej gorczki, o której czowiek wie, e jest

chorob. Dusza zupenie prosta, która nie wtpia na

chwil, wiara niewzruszona, która nie pytaa nigdy, by-

a w wieku XVI prawie tak rzadk, jak w naszym. e
Kochanowski, stojcy w samym przecigu wsz3^stkich

wichrów swego wieku, móg dosta dreszczu i pyta
i wtpi, to by mogo, to prawdopobne, dajmy na to, e
to pewne. Ale o to chodzi, czy to niepewno i scepty-

cyzm stay, czy przelotne pytanie; czy sama tre jego

uczu, albo ich jedno wzruszenie tylko, czy chroniczna

choroba, albo zewntrzny dreszcz?

Co do Orfeusza naprzód, Heraklita albo Nioby,

przypomnijmy sobie ten dziwny chaos, jaki fanatyzm

staiOytnoci wprowadzi w zwyczaje, w mod i w li-

teratur XVI w. Pomieszanie poj chrzecijaskich

z pogaskiemi, bóstwa Olimpu obok Jezusa Chrystusa,

to najpowszechniejszy fenomen ówczesnej poezyi w ca-

ej Europie, ale fenomen zewntrzny, nie dowodzcy
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niczego wicej prócz mody. Najprawowierniejsi, naj-

poboniejsi wpadaj w t mod nawet w swoich wier-

szach pobonych czasem. Bez tego te wiersze nie wy-
dayby im si do ozdobne i uczone, godne owieco-
nego czytehiika. Tak sam rol gra mitologia w Tre-

nach Kochanowskiego, który by zanadto synem swe-

go wieku, iby móg by nie hodowa jego zwycza-

jom, albo i przesdom.
Ale usunwszy najatwiejsz ze wszystkich kwe-

sty Nioby i Orfeusza, zostajemy wobec trudniejsze;',

wobec tej tak wyranej wtpliwoci Kochanowskiego
00 do teraniejszego, a zwaszcza przyszego ycia:

„bd wiek czowieczy, nieznajomy wróg jaki miesza

ludzkie rzeczy, nie majc ani dobrycli, ani zych na

pieczy" — wreszcie sowa: „gdziekolwiek jest — jeli
jes ."

eby to wytómaczy, trzeba si uda do pomocy
dowiadczenia i do psychologicznej znajomoci czowie-

ka. S zapewne tacy szczliwi, którzy umiej nigdy

nie zbuntowa si przeciw cierpieniu, nie skar}^' prze-

ciw Bogu, nie pyta, dlaczego On to lub owo robi,

zsya lub pozwala. Ale ilu jest takich? Ilu dzi, a wie-

ilu by mogo za czasów Kochanowskiego? Ogrom-
na wikszo ludzi nie przyjmuje cierpienia, a nie

mogc mu si oprze, pyta przynajmniej: Dlaczego?

Wobec najwikszego z cierpie, wobec mierci, a do-

piero mierci innych ludzi, których si kocha, ten

odpór staje si naturalnie silniejszym, ni kiedykolwiek.

1 czowiek, który cierpi, tskni, a na swoj strat pora-

dzi nie moe, chciaby przynajmniej wiedzie, e j
odzyska kiedy. Religia mówi mu na to: ,,Wierz!" ale

on, eby si uspokoi, potrzebowaby wicej: nie

rzy tylko, ale wiedzie gdzie jest ten, którego straci,

jak mu tara jest, i czy go kiedy spotka. Tej wiado-

moci, tej pewnoci nie ma, nie moe mie, wie, e nie

moe i wtedy z wielkiego jej pragnienia przechodzi do

pytania: „A nu to wszystko nieprawda? A nu jego ju
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niema i mnie nie bdzie? A nu najwitsze naszych

serc mioci byy zudzeniem tylko, zabawk na krótko,

bez dalszego cigu, bez spotkania, bez wiecznoci? A mo-
e to wszystko, co nam mówi nieprawda, a tylko „nie-

znajomy wróg jaki miesza ludzkie rzeczy?...''

U najwierniejszych, u najpoboniejszych, u naj-

witszych zdarzaj si takie' chwile; zwalczone ry-

cho przez sumienie i wiar, ale zdarzaj si w boleci,

zdarzaj si zwaszcza po mierci ludzi, którj^ch si ko-

chao. e ta chwila, to przejcie, ten ton cierpienia

jest w Trenach^ to sprawia, e Treny s tak zupenym,
tak doskonaym obrazem ludzkiego cierpienia. Ale to

jest chwila tylko, to jest przejcie, to jest jeden ton za-

guszony, zwyciony innymi, a dowód na to w Trenach

samych. Nie w tych sowach matki: „albo nas ju
umare macie za stracone?" To moe nic, to tylko myl
o niemiertelnoci duszy. Ale nie mówic o tej chrze-

cijaskiej rezygnacyi, której bardzo jednak jasnym
wyrazem jest Tren XVIII i XIX, jakie to pytam, bo-
gie elizejskie cienie oglday kiedy „Twórc wszech
rzeczy w Jego majestacie," jakie si ciesz, „e swej

duszy grzechem n e zmazay," jakie dzikuj, e z trosk

i niepewnych tego ywota kolei, ,,w modych leciech

wzito je do nieba?'' Na pytanie:
,,
gdzie jest, jeli

jest," zdaje si, e odpowied do wyrana, i do do-

bry dowód, e tamto byo chwilowem i przelotnem tyl-

ko, a sta prawd jego uczu i poj jest ta ostatnia

pocieszajca odpowied. A jest dowód jeszcze silniej-

szy. Co Urszulka na tamtym wiecie robi? ,,Midzy
anioami jako jutrzenka wieci i za swymi rodzicami

si modli." To nie jest ani pojcie staroytnych, ani

mglisty sceptycyzm XVI wieku, ani chrystyanizm pro-

testancki nawet; to jest najzupeniej i najczyciej kato-

lickie pojcie bytu czowieka po mierci, i zwizku jego

z naszym wiatem, A e znajduje si w Trenie ostat-

nim wanie, w tym, który j)rzychodzi jako uspokoje-

nie po wewntrznej rozterce i jako odpowied po
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wszystkich pytaniach boleci, wic wanie jes*: dowo-

dem, e jeeli cierpienie mogo u Kochanowskiego, jak

u bardzo wielu, objawia si chwilowem zwtpieniem,

to sta treci jego uczu i gównym pierwiastkiem

w jego pojciu czowieka i ycia, nie by sceptycyzm,

ale owszem religijne uczucie i wiara i poddanie si

Bogu.

W kadym razie s Treny jednym z nader w poe-

zyi wiata rzadkich wyrazów mioci rodzicielskiej, i jed-

nym z najpikniejszych; a jak byy na swój czas, tak

zostay szczytem poezyi polskiej a do czasów Mic-

kiewicza.

I teraz zawód Kochanowskiego jest tak dobrze jak

skoczony. Przez ostatnie cztery lata swego ycia pi-

sze on bardzo mao, a to, co pisze, nie naley do jego

rzeczy celniejszych. Z Trsecli Pieni (1580) druga

zwaszcza o statecznym sudze Rzpitej pikna; ale Ephii-

cion, dugi wiersz, niemal poemat, na moskiewskie zwy-

cistwa króla Stefana, jest dziwnie sztywny i ciki.

Przedmiot móg obudzi zapa i natchnienie; jeeli tego

nie dokaza, to mona przypuszcza, e smutek i ze
zdrowie odbiy si i na samej twórczoci poety. Jazda

do 3ioshivy (1581) wypada lepiej; ma w pocztku zwasz-

cza miae zacicie, si i podniosy ton liryczny. Ale

e Kochanowski, pomimo smutku i zego zdrowia, nie

by zamany - swójem nieszczciem, e nie straci ze

wszystkiem oclioty do ycia, a nawet w^esooci choby
przelotnej, dowodz i^ra.c^)^-/, które ju po stracie dziec-

ka zbiera, do druku przygotowywa i wydawa.
Jaki on jest jako poeta, i czem bya, czem jest

jego poezya dla nas?

O tej sd jest ju wydany i stanowczy, nieodwo-

alny. Kiedy trzy wieki zgodnie, jednomylnie, przy-

znaj pisarzowi jakiemu, e maj go za jednego z naj-

wyszych w narodzie, to nie moe by inaczej, tylko

e ten pisarz musia mie w sobie co rzetelnie wielkie-

go. Byskotliwe pozory tak dugo udzi nie mog*
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Zdolno i warto mierna nie wytrzymuje takiej pró-

by czasu. Kochanowskiemu wiadczyli wspóczeni
zaraz po zgonie, e go mieli za swego pierwszego poe-

t; wiadcz}"! wiek XVII wydaniami dzie jego, nala-

dowaniem jego form przez poetów, samem tem czstem
a do swego koca przytaczaniem jego wierszy, które

dowodzi, e one stay si zwykym pokarmem umysów,
skoro tak byy zawsze i na zawoanie przytomne pa-

miciom. Wiek XVIII, kiedy si ockn i zacz nad

odrodzeniem literatury pracowa, znowu do niego si

zwróci, jak do jednego ze róde tego podanego od-

modzenia; a im wicej si w niego wpatrywa, im wi-
cej z niego czerpa, tem bardziej roso uszanowanie

i przywizanie, silniejsze i rzewniej sze w modszem po-

koleniu Knianinów i Woroniczów, anieli w starszem

Krasickich i Naruszewiczów. W wieku XIX czci go

i podziwia Komian, Morawski, a Brodziski fanatycz-

nie wielbi. Nastpuje wielka zmiana w literaturze, ale

co do Kochanowskiego zmiany niema. Z poetów ro-

mantycznych kady prawie cho raz schyli przed nim

gow, i wyzna, e go kocha jakiera synowski em uczu-

ciem: a Mickiewicz tak go mdrze zgbia i okrela,

e od niego dopiero zaczyna si naprawd nasza rozu-

mowa znajomo, i powodów swoich dobrze wiadoma
cze Kochanowskiego. Tej za wiernoci piszcych

odpowiada i towarzyszy uczucie ogóu czytajcych

i mylcych, które nigdy Kochanowskiego nie opuci-

o, nie zapomniao, nie usuno na bok i w ty, cho
go w naszym wieku przewyszyli inni. A e on do

naszego ycia dzi jeszcze zupenie naley, e z niego

nie wyszed, ale owszem znaczy w niem wiele i—je-

eli si tak wyrazi mona- czynnie, dowodzi choby
to, e si nim zajmujemy tak ywo. Nie jest to za
literackie tylko—archeologiczne czy anatomiczne—ba-

danie przedmiotu, z którego ycie uszo, bo kiedy je-

dni chc go koniecznie odgadn, pozna, zbada, zda
spraw sobie i innym, jaki bvl on (a przez niego jaki
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by jego wiek), to inni -i wszyscy—czytaj jego Tre-

mie jak gdyby byy wczoraj napisane, to proci i nie

uczeni, cioc jego imienia nie znaj,, piewaj ,,Ivto si
w opiek," to mae dzieci umiej jego wierszyki na

pami i wiedz o nim, o jego lipie i jego Urszulce.

Oprócz wielkiego Szekspira, kto wie, czy jest drugi

poeta tego wieku, któryby tak w swoim narodzie y-
wym pozosta, tak by z yciem potomnyci zczony,
jemu przytomny, potrzebny i poufay, jak Kocha-

nowski.

Jest wic sd ustalony i wiadectwo za Kocha-

nowskim wymowne; trzeba tylko conajwicej zapyta,

dlaczego s takie, na czem si zasadzaj?

Czy na w^yjtkowej mierze i wielkoci poety? Nie,

on nie jest z najwikszych, on ze swoj natur i za-

kresem swojej zdolnoci bardzo wielkim by nie móg.
Jego wyobrania nie musiaa by bardzo siln, skoro

si tak mao rwaa do tworzenia (i nigdy z zupenym
skutkiem). Jego rozum, dobry i wcale niepospolity,

gienialnym przecie nie by. Samo uczucie, cho g-
bokie i rzewne, nie ukazuje si nigdy w^ wielkiej po-

tdze. Z takiem usposobieniem, z takim zakresem

zdolnoci, on móg by tylko poet drugiego rzdu.

Ale pomidzy takimi niewielu jest obdarzonych tak

szczliwie, zoonych tak harmonijnie. Zdolno poe-

ty, charakter czowieka, rodzaj ycia, wszystko sobie

odpowiada, wszystko jest jednej miary, a z tej harmo-

nii w duszy czowieka pynie wielki wdzik jego poe-

zyi. Pikno jej polega w wielkiej prostocie, w wdel-

kiej rzewnoci uczucia, w tem natchnieniu, które ni-

gdy nie buja bardzo wysoko, ale zawsze umie zastoso-

wa si do przedmiotu i przyj ton, jaki jemu przy-

stoi i nigdy poetycznym by nie przestaje. Wyszoci
tego talentu dowodzi najlepiej ten zmys szczliwy,

który bez adnej zewntrznej pomocy kaza mu szu-

ka poezyi w^ jej prawdziw^ych ródach, i wybi na

niej prawdziwe pitno kadej poezyi: wznioso uczu-
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cia, waciwo narodow, i artystyczn pikno for-

my. Poezya ta jest nietylko idealn, nacechowan
poetycznem i piknem pojmowaniem rzeczy, jest jesz-

cze poezy szlachetnego i zacnego serca, jest pikn
nietylko poetycznie, ale i moralnie; nie w tem znacze-

niu, jakoby miaa moralizowa czytelnika, ale e ka-
da myl, kade sowo poety dowodzi, i poeta wszyst-

ko co czuje, czy to uczucie odnosi si do Boga czy do

ludzi, do ojczyzny czy do rodziny, do natury czy do

abstrakcyjnej idealnej piknoci, we wszystkiera, zawsze

on czuje dobrze i piknie.

Wielki take dowód jego talentu widzie trzeba

w tem, e cho wystawiony aa rozliczne wpywy ze-

wntrzne, adnemu z nich nie uleg zbytecznie; bra
co byo w nich dobrego, ze zostawia. Rozkochany
w poezyi staroytnej, nie sta si, jak wiksza cz
wspóczesnych pisarzy w Europie, pedantem staroyt-

noci. Oswojony z poezy wosk i francusk, ustrzeg

si przesadnych wykwintów i wymysów obu. Nie

zna na nim adnej mody, adnych przemijajcych

upodoba; zawsze prost}^ i prawdziwy, nie wpada ni-

gdy w podejrzany smak, a przez to, |e prosty i praw-

dziwy, odbija w swojej poezyi tylko to, co jest ogóln
prawd ludzkich uczu, i dlatego jest fi bdzie poet,

którego kady wiek zrozumie, w którym kady znajdzie

upodobanie. A w drugiej poowie XYI wieku, w cza-

sie kiedy poezya woska ju si chylia do ckliwej

sielanki, francuska do ckliwej i W3'szukanej maniery,

zachowa smak dobry, bya wielka sztuka i wielka za

suga. Nie geniusz, ale czowiek bardzo rozumny, bar-

dzo wyksztacony i bardzo zdolny; z natchnieniem nie

zbyt wzniosem, ale natchniony we wszystkiem co pi-

sa; stworzony do uywania raczej, ni do dziaania;

umiarkowany nietylko przez wyrozumowan filozofi,

ale przez wrodzone zamiowanie spokoju i wczasu; bez

ambicyi, skronmy, ale znajcy si dobrze na swojej

wartoci i mówicy o niej otwarcie, miao, nie bez
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chluby; natura za bierna na bohatera, ale w sam raz na

czowieka sprawiedliwego w normalnych warunkach
ycia; zdolno poetycka za bierna take, eby go po-

stawie na równi z Szekspirem lub Gothem, ale dosta-

teczna, eby wszystko, co pisa, byo piknem—^jest Ko-
chanowski pomidzy poetami drugiego rzdu jednym
z najlepszych i najbardziej ujmujcych; a e przytem
jest szlachetnym i pocigajcym egzemplarzem natur^-^

ludzkiej, typem bardzo wiernym, a cokolwiek idealnym
natury swego narodu i reprezentantem wietnym swe-

go wieku, przeto posta jego zajmowaaby miejsce za-

szczytne w historyi poezyi wiata, gdyby kto tak
napisa.

Sdzona ze stanowiska poezyi polskiej, okazuje

si ona naprawd bardzo wielk. Ten czowiek, który

geniuszem nie b3^, który do najwikszych si nie zbli-

a, zrobi rzecz, któr pomidzy najwikszymi zrobio

tylko dwóch: Homer i Dante. Stworzy z niczego poe-

zy caego jednego narodu; stworzy j odrazu wznio-

s, szlachetn, narodow i pikn. Zwykle dugiego
trzeba czasu i przygotowania, zanim poezya stanie na
tym stopniu; nieraz przez cae wieki rzemielnicy ob-

rabiaj jzyk, zanim przyjdzie mistrz i z tego mate-

ryau stworzy arcydzieo. Szekspir mia poprzedników
wielu, poezya niemiecka pracowaa przez trzy wieki

od odrodzenia, zanim si staa poezya. Kochanowski
mia poprzednika jednego tylko, i to rzemielnika tak

pozbawionego zdolnoci, e z niego nie móg korzy-

sta; mia jzyk niezgrabny i niewyrobiony, który

umia odda tylko najprostsze pojcia, a nie umia
jeszcze przybra adnej piknej formy poetycznej:

a zostawi poezy, która nietylko zachwycaa wspó-
snych, którzy nic lepszego nie znali w swoim jzyku,
ale która po trzech wiekach, dla ludzi, którzy maj
poezy wysz i pikniejsz i znaj wszystkie arcy-

dziea poetyczne caego wiata, nie stracia nic ze

swego uroku. To jest fenomenalna, genialna strona
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jego dziea. Stworzy poezy tam, gdzie jej nie by-

o; stworzy jzA-k poetyczny pyszny, zdolny odda
kad potg i kady wdzik, kiedy przed nim jzyk
ten zaledwo z trudnoci nagina si do rymów i to co

naj atwiej szyci tylko. On pierwszy uprawia, wyho-
dowa i rozwin na gruncie polskim ten pikny kwiat

umysowoci i owiaty narodu on w'ybi na swojej oj-

czynie to szlachetne znami w^ysokiej cywilizacyi,

które nazywa si sztuk. A jak o Kazimierzu mówio-
no, e zasta Polsk drewnian, a zostawi murowan,
to jest, e zasta j pierwotn, dzik, a zostawi na ta-

kim stopniu kultury, z którego ju moga wyj cho-
by najwyej, tak o Kochanowskim mona susznie po-

wiedzie, e zasta literatur polsk drew^nian, jak

buda, któr czowiek jeszcze prawie dziki stawia

z drzew i gazi, by ta go jako od deszczu chronia,

a zostawi j murowan, ugruntowan na piknym j-
zyku, ozdobn piknemi dzieami. Dziea te nie nale-

do najpikniejszych na wiecie? Pomidzy budyn-
kami Kazimierza take nie byo wiey Strasburskiej,

ani kopuy witego Piotra, ani adnej z wielkich

chwa sztuki budowniczej. Poez3^a Kochanowskiego
podobnie nie jest w poezyi tem, czem w architektu-

rze katedra koloska lub paryska, ale tem, czem na-

sze kocioy Kazimierzowskie w Polsce. Tylko z ta

kich pocztków, jak Kazimierzowskie kocioy mogy
w dalszym cigu rozwin si najwysze arcydziea
sztuki; z takiego pocztku, jaki zrobi Kochanowski,
moga nasza poezya doj, gdzie chciaa, jeeli nie do

niedocigej wysokoci Szekspira i Danta, to pewnie
do równoci z Tassem w w'ieku XVI, z Francuzami
w XVII. e si tak nie stao, powód by ten, e Ko-
chanowski, jak Kazimierz, nie mia nastpcy.

Ale s tacy, którzy myl, e Kochanowski wpro-
wadzi poezy polsk na z drog, nada jej kierunek

faszywy, wstrzyma j w jej naturalnym postpie,

wszczepi pierwiastki obce tak silnie i gboko, o ich
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ju z siebie wyrzucie nie moga, a przez to odj jej

na wieki ten ctiarakter rodzimy i polski, jaki moga
bya z siebie rozwin i do godnoci form doskona-

ycli doprowadzi. Gdyby nie on—mówi—gdyby poe-

zya polska bya zostaa na drodze Reya, to zapewne
póniej i z wikszym trudem, ale byaby dosza do

dzie artystycznie pieknyci, a treci jak form orygi-

nalnyci, na wskro polskich. Rozmowa Wójta z Ple-

banem., Gsi z liurem^ Zwiersjjniec byy zarodem citej,

samodzielnej, a zarazem specyficznie polskiej satyry,

której nie zrodzi, rogat}^ i kosmaty leny boek Ko-
chanowskiego. Z Józefa, wanie dlatego, e on taki

do szopki podobny, byby si zczasem rozwin samo-

rodny polski dramat, który si z Odprawy nie rozwi-

n. Z Wizrnmku, jak cztery rzeki z raju, mogy by-

y wypyn strumienie poezyi opisowej i poezyi sa-

tyrycznej i politycznego liryzmu lub dydaktyzmu.

A có dopiero byoby mogo powsta z tych niezna-

nych samorodnych pieni albo epigramów, które rodzi-

y si nie wiedzie jak i kiedy i obiegay Polsk; per-

y rodzime, które czekay tylko na poet, na artyst
jakiego, któryb}'^ je z ziemi podj, oprawi i blask ich

wystawi na soce! Ale przj^szed Kochanowski, nie

dojrza ich ani nie podj, nie pozna si na nicli, wo-

la Muz uczy w szkole siwej teoryi, ni na wolnem
powietrzu pod zielonem drzewem ycia, wola powta-

rza jeszcze raz po acinie czy po polsku to, co ju od

rzymskich czasów tysice razy byo powtórzone, i wpro-

wadzi w poezy polsk obce pomysy i obce formy,

zarazi j naladown'ctwem, zwarzy j jak mróz, kie

dy zaledwo licie puszcza zacza, zwichn jej skrzy-

da, zama jej si; sam by jej kwiatem (do sztucz-

nym i bladym), a kwiatów prawdziwych i naturalnych

rozwin, peny cli dorodnych owoców wyda jej nie da!

Twierdzi to atwo, bo zbi nikt nie?* potrafi; nikt

nie potrafi dowie, coby si byo stao gdyby przed

trzystu z gór laty nie byo zaszo co, co faktycznie

^l. '! araowski. „Literatura " T. 1 lO
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zaszo. Ale tak samo jak nikt nie potrafi dowie, e
poezya polska nie byaby wj^sza wyej po jakiej dro-

dze, któr nie sza, tak samo i tego nikt nie dowiedzie,

e ona na tej, przez niego zapóno wskazywanej dro-

dze byaby istotnie wzbia si wysoko. Owszem to

zaoenie jeszcze mniej ni tamto moe by dowie-

dzionem, bo si opiera na samych prz3^puszczeniach,

na rachunku prawdopodobiestwa; a ten rachunek

sprawdzi si nie da, zatem nie jest rachub, lecz fan-

tazy. My przynajmniej mamy za sob fakt i niema-

y. Kiedy mówimy: Kochanowski przyszed i stwo-

rzy w Polsce poezy, sztuk, której przed nim nie

byo, to nikt nam zaprzeczy nie moe; moe kto co

najwicej aowa (czy grymasi), e jej nie stworzy
inaczej. Na tamto za zdanie my odpowiadamy pyta-

niem, które nie jest przypuszczalne i wiotkie, ale lo-

gicznie zdrowe i tgie: dlaczego te rodzime pierwiast-

ki, jeeli byy i do tego tak silne, dlaczego same z sie-

bie poez}^! nie wyday? Dlaczego nie wytworzyy sztu-

ki? Dlaczego nie pominy Kochanowskiego z jego zie-

mi nowociami, a swoj drog, idc do swego urzeczy-

wistnienia, do swego celu i kresu nie doszy? Dlacze-

go si tak nie stao, my wiemy, i na powysze pyta-

nie odpowied mamy gotow, a ta odpowied bdzie
ni zarazem i na ow wtpliwo, czy Kochanowski

czasem poezyi polskiej nie zwarzy i nie zwichn, czy

nie by jej skrzywieniem i jej nieszczciem—czeraby

oczywicie by, jeeli to wszystko prawda.

Popatrzni}^ na inne narody europejskie i na ich li-

teratury. Wszystkie byy od nas w cywilizacyi star- I

sze, wszystkie miay w swojej odwiecznej i niewiado- '

mej ludowej poezyi zasób i form i treci nie ju wik-
szy ni my (bo nasz by tak skpy, e nie ma o nim

co mówi), ale bogaty, a niektóre bardzo znakomity-

wszystkie miay poezy pisan w swoicli wasnych j;
zykach przez cae wieki, kiedy nam jeszcze o pisaniu

ani si nio. Dlaczego wic caa ta i ludowa i arty-
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styczna redniowieczna poezya przez cae wieki staa

w mierze, raz troci lepsza, drugi raz coliolwielt gor-

sza, ale zawsze do siebie podobna, jednostajna, niezdol-

na do istotnego postpu, nie rozwijajca si? Dlaczego

nie wydaa nic naprawd piknego i wielkiego, nic^

coby doyo pónych czasów, jak ich doy Homer na-

przykad? Nie z braku poetycznego materyau: ten by
obfity i wspaniay, czy w niemieckich sagach, czy

w hiszpaskim cyklu romans, czy w szkockich balla-

dach, czy nawet w poezyi trubadurów. Nie z braku

chci i popdu do obrabiania tego mpteryau, skoro by-

li trubadurowie i minnesangery, z powoania, ze stanu,

z cechu poeci, i gorliwie poezy uprawiali. Nie z bra-

ku silnych uczu i wieej, ruchliwej, poetycznej fan-

tazyi u wszystkich tych ludów, ani z braku talentów

wreszcie, bo wród niemieckich i prowanckich poetów
byli z pewnoci ludzie z talentem, bo byli tacy wi-

docznie w redniowiecznej poezyi francuskiej. A wic
zkd ta jednostajnoc, ta niezdolno wyniesienia si
wyej, wytworzenia doskonalszej, dugowiecznej pik-
noci? A tymczasem jest jeden naród i jedna literatu-

ra, która w rednich wiekach wydaje i formy nowe,

i dziea które po dzi dzie yj, które po wiekach
i w bardzo odmiennej epoce cywilizacyi, nie straciy

powszechnem uznaniem caego wiata nic ze swojej

wartoci i s dla niego dzi tak dobre, tak mdre, tak

pikne, jak byy w swoim czasie. Dlaczego, kiedy ca-

a jak jest redniowieczna poezya europejska nie wy-

daa nic wielkiego i ywotnego, to woska XIV wieku

liczy si do wietnych w caych dziejach ludzkoci,

a przez Dantego liczy si do najwietniejszych, naj-

wyszych?
To zjawisko mogoby nas naprowadzi na do-

mys—zaiste nie trudny—e na wydanie wielkich skut-

ków nie do jest jednej siy, jednego pierwiastka, je-

dnej dziaajcej przyczyny, ale skada si na musi

czynników wicej. Do istoty poezyi w szczególnoci.
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skoro poezya jest sztuk, naley koniecznie forma. Nie

rozpoznamy zapewne form Wirgiliusza w Koniedi/i Dante-

go, ani form Horacego w Sonetach Petrarki; ale wy-
szlachetnienie form w nich widoczne, byo ju skut-

kiem tej znajomoci i zamiowania staroytnych, jakie

oni mieli, jakiego nie miaa reszta redniowiecznej Eu-

ropy. Jest to piknem prawem historyi i dowodem so-

lidarnoci ludzkiego rodu, e pokolenia i czasy dawno
skoczone, e cywilizacye zmare, pracuj na przysze,

pomagaj im czynnie zasobem swoich wyrobów i po-

suwaj je naprzód. Jak redniowieczne malarstwo, mi-

mo caej wzniosoci duszy i natchnienia, jaka w niem

jest, me zdoao doj samo do doskonaoci, ale do-

sigo jej wtedy, gdy od staroytnych nauczyo si
znad, rozumie, rysowa lub lepie doskonae formy-

—

tak poezya redniowieczna podobnie zostaa przez cae
wieki, mimo wszystkich swoich zasobów, jednostajn,

chud, bez formy; jednym tylko 3'wioera zasilana,

miaa charakter wyczny, miejscowy, a zakres ciasny;

moga wystarczy potrzebom wyobrani czy uczucia

pewnego, w sobie zamknitego spoeczestwa (turniejo-

wych rycerzy i dam), nie miaa siy ani sama siebie

ksztacie, ani cywilizacyi naprzód posuwa, ani rozsze-

rzy swój widnokrg tak, iby moga wystarczy ró-
nym narodom i rónym wiekom, nabra trwaych i po-

wszechnych znamion i warunków piknoci.
To znaczy, e poezya na to, by sta si sztuk

w caem znaczeniu sowa i zadanie swoje speni, po-

trzebowaa sama odby szko, wycywilizowa si. A\'e

Woszech zrobia to za pierwszego przedwstpnego od-

rodzenia w wieku XIII, którego produktem by Dante

i Petrarka; po naszej stronie Alp odbywaa t szko
dopiero w wieku XV. Potem dopiero okazay si skut-

ki. Powtórna zota epoka literatury we Woszech; we
Francyi jeszcze w pierwszej poowie XVI wieku poezya,

cho nie bez wdziku, jest jednostajna, niemiaa i skr-
powana, a dopiero gdy przyszed czowiek, który j po-
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dug form staroytnych zacz rozszerza, wesza na t
drog, na litórej miaa z czasem sta si literatur nie-

mal uniwersaln.

Jeeli wic literatury od wieków yjce, zasobne,

posiadajce i materya i nawet gotowe formy poezyi

bohaterskiej, opisowej, uczuciowej, a nawet poniekd
dramatycznej, nie zdoay w caiej Europie dojrze
i doroc do godnoci sztuki bez pomocy staroytnego
wiata, jeeli tym nie wystarczyy na to rodzime pier-

wiastki i siy, cho silne i bujne, to wyobramy sobie,

jak ze swoich wycznie pierwiastków byaby zdoaa
rozwin si poezj^a polska, któr za sob nie miaa
ani ludowych legend bogatych w poetyczny materya,
ani rycerskiej poezyi, jak Niemcy i Hiszpania, ani

dworskiej i miosnej? Coby si z ni byo stao, gdy-

by bya cigna soki ywotne z wasnego tylko grun-

tu, a w tym gruncie tych soków poetycznych nie znaj-

dowaa?
Coby si byo stao? Przypuszcza mona, e by-

aby graa dalej na Reyow not, miaaby na swojej li-

rze dwie strun}^: jedn powan, a drug weso; ta po-

wana byaby cika, ta wesoa byaby rubaszna.

Kada miaaby jeden ton tylko, a rytm byby jedno-

stajny i ubogi. Gdyby nie by przyszed Kochanow-
ski, poezya polska byaby w najlepszym razie wygl-
daa tak, jak wygldaa redniowieczna europejska

przed odrodzeniem. Popatrzmy na ni póniej, w sto

lat po Kochanowskim, kiedy pomimo klasycznych remi-

niscencyj i form stereotypowo powtarzanyci, ona yje
gównie wasnymi, rodzimymi pierwiastkami. Czy autor

Wojny ChochnsJcifj nie mia talentu? Przeciwnie, mia
go bardzo wiele, w bohaterskim, epickim rodzaju z pe-

wnoci mia go wicej, anieli K^ochanowski. Czy
Wespazyan Kochowski nie mia talentu? Rada piekiel-

na w Kamieniu uiudedwa ma tak si fantazyi, Tsal-

modya ma tak samorodn form i taki popd rycer-

skiego, chrzecijaskiego, patryotycznego natchnienia.
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e trudnoby wyszuka co do pary midzy wierszami

Jana z Czarnolasu. A czemu Wojny Chocimsliicj ani

Kochowskiego nie czyta nikt prócz literatów z proie-

syi? Bo ich poezya nie jest do pikna, bo oni me
s artystami, a nie s nimi dlatego, e n*e byli do
cywilizowani. Byc na równym stopniu cywilizacyi

z innymi, to jest warunek konieczny dla poez3*i, tak

samo jak dla nauki, jak dla spoeczestwa. Bez tego

spoeczestwo i nauka zasklepiaj si w sobie, zatrzy-

muj si na miejscu, sabn, trac zdolno rozwoju

i ycia; sztuka (poezya) dziczeje i wyradza si poma-

u. To dziczenie stwierdzio si w dziejach naszej

poezyi tak samo, jak odrodzenie i odycie przez od-

nowiony zwizek z cywilizac3' powszechn. Kocha-

nowski, kiedy stwarzajc t poezy, postawi j odra-

zu w zwizku z cywilizacy powszechn, której wy-

razem, cznikiem i cech by za jego czasów huma-
nizm, odda jej i nam najwiksz moliw usug,
stworzy j najlepiej, jak stworzon by móg , bo j
zrobi poezya narodu owieconego, i przez ni cay ten

naród w C3^wilizacyi podniós. 1 to na bardzo dugo.

Jego pucizn, jego wyrobem, jego jzykiem i wier-

szem yje ta poezya przez cay wiek nastpn3\ Cob3'

si byo stao, o ile gbszym byb3'- upadek, gd3'b3' ci

wsz3'SC3'' nastpc3^ nie byli mieli jego zwrotów, jego

dwików, jego form, które im za wzór suyy i jako

tako cho troch ich w szrankach sztuki trzyma^-?

Cob3^ si byo stao z jzykiem i st3'lem poetyczn3 in,

z dwikiem wiersza, gd3'b3^ on nie b3' ich wyrobi?

Cz3" moe byby temu zadaniu podoa Klonowicz albo

Grochowski a chob3^ Sz3'mcnowicz? Cz3' bez niego ci

najlepsi nawet, jak Szymonowicz, Zimorowicz, Kochow-
ski i dalej a do Krasickiego i Knianina, bylib3' mo-
gli pisa, jak pisali, gdyb}^ nie on przed nimi? Nie. Ci,

którzy auj, e Kochanowski ksztaci poezy polsk
na pierwiastkach k]as3'cznych, robi zupenie tak, jak ci

Ros3'anie, co si gniewaj na Piotra, e stworzeniem
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flot i budow portów i przeniesieniem stolicy, zepsu
i zatar waciw narodow ceci Rosyi. Zapominaj
tylko, e zrobi j tern czem jest, Rosy, mocarstwem,
potg. Podobnie bez Kochanowskiego poezya polska

byaby moe wicej rodzim, tylko nie byaby poezy;
byaby zostaa jakim jej zawizkiem czy zarodem,

zwarzonym lub zeschym, zanim si rozwin zdoa.
Jeeli chcemy lepiej jeszcze przekona si, czem

on by i co sprawi, to jeszcze raz pomómy sobie po-

równaniem. Poezya niemiecka miaa za sob wietn
przeszo i bogat redniowieczn pucizn, miaa
(nierównie bardziej, ni Polska) rozwija si z czego.

A jaka jest w wieku XVI nudna, cika, uboga, bez

ycia; gdzie za ywsza troch, tam bezksztatna, bez-

powabna, pó dzika: bo ona w XVI wieku swego Ko-

chanowskiego nie miaa. I dlatego w owym okresie

ona zostaa w tyle za wszystkiemi, wyprzedziy j
wszystkie, nawet ta najmodsza i ostatnia, któr Ko-
chanowski na swoich barkach, jak Atlas prawdziwy,

dwiga i bardzo wysoko wznosi. e jej po nim in-

ni nie podnieli jeszcze w gór, to ju nie jego wi-

na; on zrobi wszystko, co móg i tyle, jak rzadko
kiedy jeden czowiek dokaza.

Kto chce wiedzie, jakim by wiek XVI w Pol-

sce, pozna go w jego religijnych uczuciach i wal-

kach, w jego politycznych pojciach i deniach, w je-

go filozoficznych dociekaniach i wtpliwociach, w je-

go moralnem i umysowem i towarzyskiem yciu,
w nastroju jego uczu, smutku czy radoci, w jego we-

sooci i arcie, kto chcp poznai', czem bya cywiliza-

cya polska XVI wieku, jak wygldaa na stopniu naj-

wyszym, którego dosiga, niech czyta Kochanow-
skiego, bo to wszystko znajdzie w nim, tego si z nie-

go moe dowiedzie z pewnoci. Tego mu nikt za-

przeczy nie moe. A nie zaprzeczajc tego, jak mo-
e kto zaprzeczy mu narodowego ducha i charakteru,

to ju zgoa zrozumie si nie da. Ani te odpowie-
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dzi nie potrzebuje. Odpowiedzia na to naród sam,

kiedy czwarty ju wiek wiadczy, e go za swego, za

jednego z najlepszych, najmilszych, najbardziej zasu-

onych midzy swoimi uwaa.
Przykadamy tu jak ostatni piecz to, co o Ko-

chanowskim powiedzia Mickiewicz: ,,S niewidzialne,

tajemnicze pokrewiestwa midzy ludmi wielkimi

w historyi i w literaturze. Kochanowski podobny jest

do króla Stefana. Jeden i drugi sercem i rodzajem

swego geniuszu Polak, jeden i drugi chowa si w wiel-

kiej szkole europejskiej cywilizacyi. Obadwa nowato-

rowie miali, ale roztropni, znali oni oba miar i za-

kres rodków, którymi rozporzdza mogli Usiowali
uj w karby i zorganizowa jeden Rzeczposplit, dru-

gi literatur. Jeden chcia stworzy w Polsce euro-

pejskie pastwo, drugi europejsk sztuk."

I cignie Mickiewicz to porównanie dalej, mówic,
e jak Batory, tak Kochanowski nie by suchanym za

ycia, nie aowanym po mierci. Co do Kochanow-
skiego nie jest to zupenie susznem. W czem innem
za to byli na nieszczcie do siebie podobni, w tem,

e ani jeden, ani drugi nie mia syna, nie mia godne-

go nastpcy.

Kochanowski, póno prawda, po wiekach dopiero,

ale mia przeoie godnych siebie, wikszych od siebie

potomków...
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Mniejsi poeci. Satyry Bielskiego. Paprockiego Kolo Rycemi-ie.

Historycy. Górnicki. Solikowski. Heidenstein. Orzelski Stryj-

kowski. Sarnicki. Paprockiego Hi'ibarze,

Oprócz Kochanowskiego na niwie poezyi nie ro-

dzi si tak dobrze jak nic. Pod cieniem tego dbu pu-

szczaj wprawdzie mniejsze drzewiny, które kiedy,

jak zostan same, stan si widocznemi.'Ale teraz one

bardzo jeszcze mode, nie znad ich. Jeden Grochow-

Sid zaczyna ju puszcza w wiat wierszy duo, a wszy-

stkie do siebie podobne, wszystkie mierne. Odzywa
si po raz pierwszy Klonowicz, ale ju po mierci Ko-

chanowskiego, i pod wpywem tej mierci, z jej powo-

du. ale Nagrobne s ze wszystkich jego wierszy naj-

wczeniej drukowane (1584): rzewno uczucia, myl a-
dna, zwrot niespodziewany, zdarzaj si w tych Tre-

nach po piewaku ,,Trenów," tak, e ten najdawniejszy

utwór Klonowicza nie jest jednym z najsabszych. Ale

zaczjma w tych latach swoj rol pisarz, niebawem bar-

dzo wsawiony jako heraldyk, jeszcze póniej wstrtny
jako paszkwilista, a obecnie wystpujcy z wierszami

satyrycznymi i ucinkowymi, które go cz z dawn
tradycy dyalogów i Apophtegmatów Reya. To Bar-

tosz Paprocki. Jego Dziesicioro przykazania motoe
(1575) i Próba Cnót Dobrych, to tylko zbiór do le ry-

mowanych a bardzo oklepanych nauk i prawide mo



266 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

ralnych; ale Kolo BtjcersJcie, iv Idórym rozmaite stworze7i/a

rozmowy swe majo, (1676), jest wcale ciekawe. Dlaczego
Kolo Rycerskie? Co znaczy ten tytu? Jaki ma zwizek
z treci, domyli si niepodobna, bo podug treci

dzieo to nie jest niczem innem, tylko zbiorem bajek.

U Reya jest ich pewna liczba, ale zbiór Paprockiego
jes'. godzien uwagi, cioby przez to, e jest niezwykle

obszerny; na liczb moe Krasicki tylu bajek nie na-

pisa. Mona wic uwaa go za bajkopisa z profe-

syi (nie tylko dlatego, e pisa genealogi), za ojca

rodzaju, który po nim tak wysoko si u nas wykszta-
ci, a z tego powau bajka jego godna jest uwagi
i pamici.

Bajka to naturalnie w zarodzie, niewyrobiona,

nieksztatna, tak pierwotna, e ani swojego generycz-

nego nazwiska bajki, ani nawet swoich tytuów (ka-
da z osobna) nie ma. Jali Paprocki bajk nazywa?
Wcale. Nie umie jej nazwa, nie zna jeszcze tego

okrelenia; raz nazywa j powieci, to znov/u przypo-

wieci, najczciej nie próbuje okreli rodzaju swo-

ich allegorycznych nauk moralnych. Nie maj take
bajki poszczególne swoich tytuów, a raczej tytu jest,

tylko • wzity nie od allegoryi, ale od jej znaczenia:

i ak „Mamy si strzedz, abymy podchlebcom wiary

nie dawali," albo „Nie mamy si mia z cudzego ze-

go przypadku" i t. p.; przykad, na lisie i kruku, na

bocianie, na wszystkich zwierztach, jakie s na wie-
cie. Zwierzta te rozmawiaj jak ludzie, pod wszyst-

kimi wzgldami reprezentuj ludzi, zupenie jak u La-

fontaina lub Ivrasickiego, sowem, z rónic tytuów,

z dodatkiem zazwyczaj jakiej maksymy z jakiego sta-

roytnego filozofa, albo z którego ojca Kocioa, z do

datkiem niekiedy drugiej bajki, krótszej, na poparcie

gównej, która to druga nazywa si wtedy przypowie-

ci, jest to bajka, le napisana wprawdzie, ale maj-
ca wszystkie znamiona apologu i do dobrych podob-
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na, nawet form, a przynajmniej rozmiarami, bo jest

prawie zawsze maa, krótka.

Rzecz prosta, e czowiek, który le wada for-

m, który nie umia dobrze pisa wierszy, nie móg
napisa prawdziwie dobrej bajki. Dowcip moe on

mia, ale pod niedonym, niezgrabnym wierszem, do-

maca si go trudno. Przystosowanie trafne, ucliwy-

cenie jakiej prawdy moralnej lub jakiej ludzkiej sa-

boci, to najczciej jest.

Warto jest istotnie rzuci okiem na te bajki,

a zabawnie jest czyta niektóre z nich te same, które

si zna z Lafontaina lub z Krasickiego, a które wszy-

scy wzili z Ezopa. Porównanie naiwnej i pierwotnej

formy bajki Paprockiego i doskonaej jej formy u Kra-

sickiego jest ciekawe. Jest i znana bajka o baranku, co

mci wod; o myszy, co lwa z sieci uwolnia; o mleczar-

ce, która podskoczywszy rozbia dzbanek mleka, a z nim
wszystkie swoje nadzieje i plany. Co za ciekawe, to, e
w bajkach Paprockiego s nie same tylko moralne, ale

i polityczne, ukrywajce pod mniej lub wicej szcz-

liw allegory, alluzy do naszych sejmów, do na-

szych niezgod, do ambicyi lub zazdroci, grajcej tak
-rol w ówczesnem naszem yciu publicznem. Taka na-

przykad jest bajka o puhaczu, ,,co chcia by królem
ptaszym." Paprocki myla moe niesprawiedliwie o Za-

moyskim, ale mimo to apolog jego susznie stosowa
si moe do naszych wichrzycieli i rokoszanów. W in-

nej bajce, o kaczce, której jastrzb da do wyboru, czy

chce zjedzon by sama, lub odda mu swoje mode,
take jest nauka moralna i patryotyczna.

S inne o nowociach i niezgodach religijnych,

o obyczajach kobiet, o duchownych, wreszcie jedna

ciekawa o autorach i pisarzach:

Jedna mapa na ksigach nadobnit,; krelata,

Ale co w nie pisaa, o tem nie m3"laa.
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Kada bajka ozdobiona jest w pierwszem wyda-
niu drzeworytem, do którego rysunek dawa musia
jaki najnieszczniejszy z artystów, autor za tak jest

systematyczny i porzdny, e bajki swoje ukada przed-

miotami: razem trzymaj si bajki o rybach, razem

o ptakach, o zwierztach czworononych; na pocztku
s wszystkie o ciaaci niebieskich

Jakkolwiek niezgrabna i naiwna, bajka Paproc-

kiego zasuguje na uwag choby dlatego, e powsta-

a w epoce, kiedy w literaturach zagranicznych o baj-

ce jeszcze nie sycha. Autor zas godzien u na; jest

pamici jako daleki przodek ksicia biskupa warmi-
skiego, a przez bajki polityczne nietylko jego, ale tak-

e Niemcewicza i Morawskiego.

W tym samj-m roku, kiedy ze mierci Kocha-

chanowskiego przygasa gwiazda naszej poezyi, dzie-

jopisarstwo nasze dosigo tego szczytu, na jaki w wie-

ku XVI wznie si miao. Wj^sza cz najwiet-

niejsza moe najznakomitszego w owym wieku dziea

historycznego, sze ksig Wojny Moskiewskiej z Be-

rinn PoJonicannii Lihri Heidensteina.

Zostawilimy nasz historyografi w pocztkach
drugiej poowy XVI wieku, w chwili, kiedy Kromer do-

prowadzi do pewnej doskonaoci gówny jej kierunek

annalistyczny kompilacyjny, a Orzechowski wskaza
jej now drog, wniós nowo konieczn i bardzo po-

yteczn, przez to, e pierwszy zacz spisywa dzieje

swoich czasów. Historycy, którzy po nich nastpili,

trzymaj si do koca wieku tych dwóch kierunków.

Jedni nale jeszcze do dawnej szkoy, sigaj daleko

w przeszo, i jeszcze raz opowiadaj dzieje Polski

od pocztku, od bajecznych czasów, czyli powtarzaj

na nowo robot ju przez kilku w cigu tego wieku

dokonan, z t jedynie rónic, e niektórzy z nich

czuj potrzeb rozjanienia niektórych czci dziejów,
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które kronikarze dawniejsi zostawili w cieniu lub po-

minli zupenie, próbuj bada, cho usiowanie to wie-

dzie ich najczciej do wtpliwych rezultatów. Ten

kierunek widocznie sabnie i ustaje; szkoa podupada,

ma wprawdzie jeszcze dwóch lub trzech reprezentan-

tów, ale nie ma ju ani talentów tak prawdziwie nie-

pospolit3'^ch jak Dugosz, ani nawet takich piknych
talentów drugiego rzdu jak. Kromer.

Historyc}'' dziejów wspóczesnych wystpuj nie-

tylko w wikszej liczbie, ale i w wikszej rozmaitoci

rodzajów i kierunków, i wogóle z wikszemi zdolno-

ciami. Nowo, wprowadzona przez Orzechowskiego

pocigna wielu swoim przykadem, a byo to równie

naturalne jak poyteczne. Naturalne, bo ci ludzie mu-

sieli pozna si na tem, e kiedy historya polska od

Lecha bya napisana ju tyle razy, to bez nowych

róde i odkry pisa jej nie warto; tych nie mieli, nie

mogli wic zrobi nic wicej jak jeszcze raz swojemi

sowami opowiada to samo i tak samo, co ju powie-

dzia Dugosz, Miechowita, Wapowski i t. d. a do Kro-

mera. Tej potrzeby caoci historyi polskiej, jaka bya
jeszcze do poowy wieku, tej teraz ju nie byo; na-

tomiast wystpia inna: potrzeba spisywania tego, co

si dziao obecnie, a dziay si rzeczy tak wane. Cae
panowanie Zygmunta Augusta, ze swoj wielk mno-

goci i rozmaitoci spraw wewntrznych i zagranicz-

nych, sprawy religijne, walka pomidzy duchowie
stwem a wieckimi, pomidzy szlacht a senatorami,

wzrastajca wszechmocnos stanu rycerskiego, a upa-

dajca coraz bardziej wadza i powaga króla; dalej

Unia pomimo tak niekorzystnych warunków przecie

doprowadzona do koca; potem stosunki zewntrzne co-

raz bardziej zawikane, potga moskiewska wzrastaj-

ca i wdzierajca si uporczywie w sprawy polskie, In^

flanty, a z niemi zaród póniejszych nieporozumie ze

Szwecy i z Moskw; stosunki z Austry utrudnione
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i tak dziwnie zmieszane z obustronnej potrzeby przy-

mierza i z apetytu polityki austryackiej na Polsk, za-

ostrzonego nadziej sukcesyi po bezdzietnym królu,

wszystko to wpywy, przygotowujce nieunikniony

a wany zwrot w dziejach narodu, wszystko wypadki

lub pocztki wypadków, które zapisane byc musiay,

jeeli te dzieje miay nadal by zrozumiaemi. Potem
zwrot nastpuje istotnie: król umiera, rozpoczyna si no-

wa epoka historyi polskiej. Rzplta, zaskoczona tym wy-

padkiem poród rozprzenia, w jakiem si znajdowaa
za ostatnich lat Zygmunta Augusta, wydana jest na

ask i wol wszystkich wewntrznych fakcyj, spiskuj-

cych mniej lub wicej ze wszystkimi wpywami za-

granicznymi; demokratyczna i republikaska dno
szlachty na pozór odnosi zwycistwo w Elekcyi A^iri-

tim i w opisaniu króla Pactarai. a naprawd wygrywa
w tej sprawie nie ró\^'noc szlachecka ani republika-

ska wolno, tylko partykularyzm, interes prywatny,

którego wadza wykonawcza ju kontrolowa i hamo-

wa nie moe, a prawodawcza nie umie.

A wic mier Zygmunta Augusta i nastpujca
po niej rewolucya, zmiana prawa publicznego Rzpltej,

pierwsza a niebawem druga elekcya, panowanie Ste-

fana i to ówczesne waenie si losów Polski, jej ze-

wntrznej polityki i wewntrznego stanu, wreszcie

przewaenie si ich na z stron, elekcya i przyjazd

Zygmunta i pierwsze lata jego panowania, stanowcza

poraka wadzy królewskiej w Sejmie Inkwizycyjnym.

praeludium do rokoszu Zebrzydowskiego, sprawy szwedz-

kie, a w nich zaród wojen dugich i fatalnych, wresz-

cie energiczne dziaanie przeciw rónowiercom, dziw-

nie szybko i atwo idce, to s te zmiany, te zwroty,

te fakty, skadajce wielk rewolucy wewntrzn
Rzpltej, które historyk wspóczesny powinien by wi-

dzie, rozumie i notowa.
Znalazo si kilku, którzy widzieli i spisywali,

a byli i tacy, którzy rozumieli. Zdolnoci ich, zamiar
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i zaoenie ich prac, byy bardzo róne. S midzy ni-

mi tacy, którzy z dziejów wspóczesnyci zapisuj to

tylko, na co sami patrzali, którzy pisz raczej pamit-

niki ni iistory, i albo, jak Górnicki, wiksz uwag
zwracaj na wypadki ciekawe i zajmujce, ni na wa-
ne, albo, jak Solikowski, zapisuj prawie takie tylko,

w których mieli udzia. Tacy mog by ciekawi do

czytania, mog tu i owdzie suy za wiarogodnych

naocznych wiadków, ale historykami naprawd nie

&. Ale s i inni, którzy na dzieje wspóczesne rozta-

czajce si przed nimi patrz oczyma ludzi stanu^ któ-

rzy rozumiej, jak si dzieje i dlaczego, a nie tylko

widz, co si dzieje, ale zapisuj i to, co si dziao,

i jak i dla czego, jak na prawdziwych historyków przy-

stao. Tacy maj i wielk warto ródow, jako

wiadectwa z pierwszej rki, i wielk dziej opisarsk,

jako ludzie, którzy i sdzi i pisa history umiej. Ta-

kim naprzykad jest annalista napozór, a naprawd
historyk prawdziw}^ i niepospolity, Heidenstein.

Zacznijmy od t^^ch, którzy waciwie pisz, pod

pozorem historyi, pamitniki.

Takim jest przedewszystkiem pisarz, który do dzi

dnia susznie cieszy si wielk wzitoci, najprzyjem-

niejszy moe prozaik, swego czasu, w jzyku mistrz ja-

kich mao, Górnicki. Jego Dnieje te Koronie Polsl-/rj od

roJiu 1538 do 1572, sdzc z tytuu, powinnyby by jed-

n z najwaniejszych u nas ksiek historycznych. Ty-

tu ten bowiem zapowiada history ostatnich dziesiciu

lat Zygmunta Siarego i caego panowania jego syna, to

jest okresu wanie, który mia najmniej wspóczes-

nych annalistów. Wapowski w panowaniu Zygmunta
Starego dochodzi do r. 1535, Orzechowski w panowa-

niu Augusta do r. 1553. T luk ogromn zapeni
obiecuj ,,Dzieje" Górnicldego, a to tern lepiej, e pi-

sane s przez czowieka nietylko zdolnego, rozumnego

i piszcego wybornie, ale przez czowieka nadto, który

przez cae ycie patrza na te dzieje zblizka, z dobre-
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go miejsca, z którego wszystko, a przynajmniej bardzo

wiele, móg widzie i wiedzie. Sam wprawdzie wiel-

kiej roli nie gra w Rzpltej, ale przez cae ycie by
przy takich, którzy grali najwiksze. Sekretarz Sa-

muela Maciejowskiego zrazu, póniej królewski, powi-

nien by zna wszystkie sprawy, wszystkie ich spr-

yny i powody; czowiek tak rozumny powinien by
sdzie je doskonale, pisarz tak wytworn}^ powinien

by doskonale je opisa.

Tymczasem „Dzieje w Koronie" nie s bynaj

mniej tem, co zapowiada ich tytu. O Koronie pol-

skiej, jej dziejach i sprawach, nie ma tam nic prawie,

tyle tylko, ile koniecznie potrzeba, eby powiza rze-

cz}^ opisywane, oznaczy ich czas i miejsce — jest to

pozór tylko, a prawdziw treci s róne wypadki
uboczne, ciekawe i dziwne przygody, uroczystoci

dworskie, sprawy prywatne — jest to prawie anegdo-

tyczna historya dworu polskiego za Zygmunta Augu-
sta, spisana przez naocznego wiadka, pamitnik oso-

bisty rzeczy, na które autor patrza, lub w których

bra udzia.

Ten charakter wspomnie osobistych maj ,,Dzie-

je'' od samego pocztku. Na pierwszej karcie mówi
autor, e ,,dnia Wielkanocnego r. 1548 przed wielk
Msz, król Zygmunt rozdzieli si z tym wiatem, i za-

raz ks. Maciejowski wyprawi posów do modego kró-

la" i t. d. Zdawaoby si, e wejdziemy odrazu w burz-

liwy pocztek panowania Augusta. ,,Ale—dodaje au-

tor—e mnie oddano do Krakowa na nauk w r. 1538,

wspomn y to, co si za tych mych lat pacholcych
dziao." Na samym wstpie wskazówka, e rodko-

wym punktem tych ,,Dziejów" bdzie Ja^ ich zakresem

to, co Ja wasnemi oczyma widzia, czyli, e bd Pa-

mitnikami.
Jako, cae dziesi lat Zygmunta Starego zaj-

muj tylko kilka kart; autor w pacholcym wieku nie-

wiele jeszcze móg widzie i wiedzie, zamcie królo-
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wej Izabelli i Beaty Kocieleckiej, turnieje wyprawio-
ne przy tej uroczystoci (królewicz z ksiciem Ilia na
ostre goni), potem historya starej Malcherowej, spalo-

nej o ydowsk wiar, ukady o maestwo Zygmun-
ta Augusta z Elbiet, i przyjazd jej do Krakowa, to

wszystko, co on dostrzeg w dziejach tych lat dziesi-

ciu. A dalej? Za Zygmunta Augusta, kiedy ju by
czowiekiem dorosym, dworzaninem Maciejowskiego,

kiedy móg wszystko oceni i wszystko widzie? Da-

lej tak samo zapisuje anegdoty tylko, albo efektowe

sceny. I tak zaraz w pierwszej, któr opowiada, spra-

wie Barbary,—wszystko w jego opowiadaniu znika,

zostaje tylko jedno: dramatyczna chwila, kiedy depu-

tacya sejmowa rzucia si przed królem na kolana,

i przez Górnickiego oczywicie napisana, wspaniaa,

Cyceroska perora Boratyskiego. Ju to mów nie

szczdzi; prawda, e je licznie pisa umie. Umar ks

Maciejowski, dworzanie jego odnosz królowi piecz.
Górnicki przj^tacza mow, jak od nich powiedzia ks.

Przerbski; królowa Bona wybiera si do Woch, zno-

wu mów kilka, któremi senatorowie usiowali zatrzy-

ma j w Polsce; z tych wszystkich retorycznych wzo-

rowych ustpów, najpikniejsze s sawne klasyczne

przemowy Czarnkowskiego i Odachowskiego w spra-

wie Halszki z Ostroga.

Sprawa ta, opowiedziana szczegóowo, ywo, a bar-

dzo zajmujca, zabiera najwicej miejsca, jak gdyby by-

a najwaniejszym wypadkiem w Koronie polskiej za

czasów Zygmunta Augusta. To wskazuje dostatecz-

nie, jaki jest charakter ksiki, pamitnikowy, anegdo-

tyczny; ale nie to jedno tylko. Nikt z Górnickiego nie

dowiedziaby si, e byy podówczas w Polsce jakie
spory i trudnoci religijne, gdyby nie historya Krupki

Przecawskiego; co w Polsce robi nuncyusz Lippoman,

o tem nie mówi, ale to zapisuje, e nie przyjmowa
nic od nikogo, chyba od ks. Przerbskiego troch zwie-

rzyny; nikt nie domyliby si z niego, e si zanosio

St. Tarnowski „Literatura." T. 1. 19
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na jak Uni, a tylko króciutka wzmianka pod wa-
ciwym rokiem wspomina, e ona dosza do skutku.

Za to kto zwyciy na turniej acli przy uroczystoci

trzeciego oenienia króla, albo jak ks. finladzki sta-

ra si o królewn Katarzyn, albo jak chop jaki
ukrad mniejsz piecz koronn ks. Padniewskiemu,

to wszystko opisane jest bardzo dokadnie i" sumiennie.

Ztd mona powzi miar, co to za liistorya; a je-

eli czeo mona aowa, to e Górnicki, kiedj^

ju prawdziwej historyi Zygmunta Augusta nie pi-

sa, e nie napisa iistoryi wycznie anegdotycz-

nej i obszerniej, e tych drobnych przygód nie ouo-

wiedzia z wikszymi szczegóami i e ich nie opo-

wiedzia wicej. Zapewne pierwsza i najwiksza szko-

da jest zawsze ta, e czowiek w jego urzdowem sta-

nowisku, z jego stosunkami i z jego zdolnoci, nie na-

pisa politycznej historyi swoich czasów, ale kiedy ju
sa tylko pamitnikow i anegdotyczn, niecheby t
by napisa, jak si naley, mieszczc w niej wszyst-

ko, co pamita i widzia. W takim razie pamitnik
jego byby nieocenionem ródem wiadomoci o lu-

dziach tego czasu i ich obyczajach. Tak jak s, ,.Dzie-

je'" nie s history, bo o rzeczach wanych prawie nie

mówi, tylko o drobiazgach, nie s dobrym pamitni-

kiem, bo na taki o tych drobiazgach nie mówi dosy.
Z tem wszystkiem jednak jest to ksika bardzo

zajmujca, bardzo przyjemna, która zawsze bdzie czy-

tan i zawsze bdzie si podobaa.
W tym samym rodzaju pamitnikowym napisana

jest druga history wspóczesnych wypadków Soli-

kowskiego „Commentarius Rerum Polonicarum a morte

Sigismundi Augusti." Opisuje w nich arcybiskup lwow-

ski pierwsze Bezkrólewie, krótkie panowanie Henryka
i panowanie Stefana, i pocztki Zygmunta III; zatem
znowu epok niezmiernie wan, któr znowu jako se-

nator, jako czowiek pewnego znaczenia, uywany kil-

kakrotnie do poselstw zagranicznych, powinien by,
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przynajmniej móg by znad i opisa doltadnie. I znowu,

jalv Górniclvi, opisa talv, e o przebiegu spraw najwa-
niejszych daje tyllv0 pobien elementarn wiadomo,
a o wewntrznym stanie Rzpltej zaledwo najsabsze tyl-

ko wyobraenie. Nie eby si gubi w drobnych szcze-

góach i anegdotach, w sprawach i przygodaci prywat-

nych, jali Górnicki; owszem, jego ksika jest pamitni-

kiem cile politycznym, mówi tylko o sprawach pa-
stwa; ale mówi obszerniej o tych tylko, w których autor

bra udzia bezporedni i czynny, a te do najwaniej-

szych bynajmniej nie naleay. I tak, monaby sdzi,
gdyby si tych wypadków zkdind nie znao, e pierw-

sza elekcya posza gadko i atwo: August umar, Hen-

ryka wybrano, wyprawiono do niego poselstwo, spro-

wadzono do Krakowa i przyjto wspani?le... Co si
dziao, zanim do tego przyszo, nikt si od niego nie

dowie. Szczcie jeszcze, e wspomina o konfedera-

cyi dysydentów, bo pomija nawet nowo tak wan,
jak gosowanie powszechne na króla. Ale za to swo-

j wypraw do Prancyi za zbiegym Henrykiem, któ-

rego do koca nie chcia odstpi, argumenty, który-

mi próbowa skania go do powrotu, te opowiada ob-

szernie. Zapewne ma i to swoj warto; dobrze wie-

dzie, jak si ten stosunek midzy Henrykiem a Pol-

sk rozwizywa; ale równoczenie dziay si w Pol-

sce samej rzeczy nierównie waniejsze, które on po-

mija. I tak cigle: zawsze sam jest gówn osob
swojej historyi; o tern co on ze Stefanem mówi, pi-

sze wicej, anieli o tem, co Stefan robi — nie

jest to próno, ani zajcie sob, tylko pamitnikowy
sposób pisania. Póniej, kiedy osiad na swojem ar-

cy biskupstwie, zapisuje przedewszystkiem z dziejów

Rzpltej to, co si tycze województw ruskich albo mia-

sta Lwowa, to, na co zblizka patrza. I dlatego, cho
krytycy przyznaj mu pewne zalety, e ten lub ów
szczegó opowiedzia dokadnie lub go trafnie osdzi,

zawsze jednak ten jego komentarz, cho swoj cen
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miec moe, nie jest histoty panowania Henryka i Ste-

fana, ale tylko dodatkiem do tej historyi, pamitni-

kiem, z którego mona dowiedzie si pewnych no-

wych szczegóów o tych wypadkach i sprawach, do

których autor osobicie by wmieszany.

Wreszcie w tej nowej szkole historycznej zjawia

si pisarz, który zamyka nasz historyografi XVI wie-

ku, który opisuje wypadki wspóczesne tak, jak ich do-

td nie opisywa aden, i dla nastpnych, dla history-

ków XA^II wieku zostaje przykadem, typem (cho oni

sami moe o tem nie wiedzieli), tak jak Dugosz by
typem i wzorem dla szkoy dawniejszej, Heidenstein.

Form, metod, jest on kronikarzem, annalist.

Trzyma si tego ukadu chronologicznego, dla historyi

tak niekorzystnego, w którym porzdek lat góruje nad

porzdkiem rzeczy, a sprawy pomniejsze, poboczne,

przerywaj cig waniejszych i nie daj obj ich ca-

oci. Tym usterkiem, który jest wielk szkod, spa-

ci on dug wyobraeniom i zwyczajom wieku. Zresz-

t zdolnoci swoj, rozumem i sdem, to historyk

prawdziwy, jedyny moe u nas w tym wieku historyk

niepospolity, majcy wszystkie warunki i przymioty

do tego potrzebne, a jego ksika jest i najcenniejszem

dzieem ródowem, i pod wzgldem kunsztu histo-

rycznego najpikniejszem, jakie nam ten wiek zosta-

wi; jego historyk ostatni jest zarazem najwikszym
jego historykiem.

Prawda, e znajdowa si w Y^^arunkach dla hi-

storyka najpomylniejszych. Przyboczny, poufny, se-

kretarz Zamoyskiego naprzód, a potem Batorego, i to

poufny sekretarz nie z tytuu tylko, ale z rzeczy, czer-

pa wiadomoci swoje ze róde, jakich miec nikt nie

móg; nietylko z kancelaryi królewskiej, której wszyst-

kie akta móg czyta, a wiele sam redagowa, ale, co

waniejsze, z gowy tych dwóch ludzi, którzy wszyst-

kie sprawy prowadzili. Jake si dziwie wielkiemu

zasobowi informacyj w Heidensteinie, albo jego gbo-
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kiemu sdowi w rzeczach politycznych, kiedy si wie,

e jego historya bya pisana nietylko z wiadomoci
Zamoyskiego i króla, ale pod ich natchnieniem i dozo-

rem, tak dalece, e Stefan sam wasn rk robi po-

prawki i dopiski, e cay plan wyprawy na Poock,
wszystkie powody, które obra kazay ten a nie inny,

Heidenstein mia sobie udzielony przez króla. Udzia
Stefana i Zamoyskiego w napisaniu tej ksiki by tak

powszechnie znany, e u wspóczesnych uchodzi

Komentarz o wojnie Moskiewskiej wprost za dzieo Za-

moyskiego, i dlatego to podczas bezkrólewia po Stefa-

nie zajado stronnicza Zborowskich i ich przyjació

domagaa si, jako satysfakcyi dla siebie, jako warun-

ku zgody, zakazania i zniszczenia dziea.

Ale stanowisko samo, choby najkorzystniejsze,

jeszcze nie wystarcza. Górnicki take przepdzi cae
ycie midzy ludmi wielkiego znaczenia i wpywu, by
take sekretarzenrprzy królu i take bardzo powaanym,
a przecie historyi, cho chcia napisa, nie potrafi.

Heidenstein musia by czowiekiem niezwykej zdol-

noci i rozumu, kiedy i Zamoyski i Batory zrobili z nie-

go powiernika swoich myli; tego by nie byo, gdyby
nie byli uznali w nim prawdziwej politycznej zdolno-

ci i wypróbowanego charakteru. Kiedy go uywali
do spraw wielkiej wagi, mianowicie pruskich (jako tam-

tejszego obywatela), kiedy jemu powierzono zadanie

takie, jak zebra i uporzdkowa prawa tej prowin"

cyi (Korektura pruska jest jego dzieem), musieli wi"

dzie w nim te przymioty, te zdolnoci polityczne

i dyplomatyczne, które im byy potrzebne, a których

wymagano od sekretarzy, jako od ludzi, którzy pod

zarzdem ministrów wykonywali praktyk interesów:

„doskona biego w acinie (jak on sam sekretarza

opisuje), znajomo i zamiowanie nauk wyzwolonych,
a zwaszcza filozofii, znajomo prawa i ojczystego

i obcego, a przedewszystkiem rzymskiego, historyi wa-
snej i obcej—a gdy sekretarze czstokro i do po-
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selstw zagranicznych uywani bywaj, przeto potrzeb-

na im jest i wielka w prowadzeniu interesów roztrop-

no i ostrono, któr kady czowiek polityczny po-

siadaby powinien."

e Heidenstein mia ten rozum polityczny, ten

sd i ten takt, tego dowodzi jego stanowisko przy Za-

moyskim i królu, nawet gdyby nie dowodzia jego

ksika. Ale oprócz tych przymiotów mia inne jesz-

cze, na które tamci wpyn nie mogli, to zdolno pi-

sarsk, dar nietylko zrozumienia i osdzenia rzeczy,

ale i przedstawienia jej, a ten dar posiada on w wy-
sokim stopniu. Z wasnego li natchnienia, czy moe
wiedziony rad i zamiowaniem Stefana i Zamoyskie-

go, za wzór wzi sobie komentarze Cezara, to pewna,

e na dziele jego najbardziej wykoczonem i wypraco-

nem, na Komentarzu Wojny Moskiewskiej, który, napi-

sany jako 'osobny pamitnik tej wojny, wszed póniej

jako cz w wiksze dzieo, Eenim Polmiicanim Lihri

(i stanowi w nich ksig VII—XII), widoczny jest za-

miar pisania na wzór tego historyka, którego Zamoy-
ski uwaa za najdoskonalszego *).

Ma on nad innymi historykami wspóczesnymi t
wyszo wielk,e i wszystko wie lepiej ni oni, i wszyst-

ko lepiej umie opowiedzie, opisa. Nie ze wszystkie-

go, co prawda, zdaje spraw z t sam dokadnoci
ale to, z czego spraw zdaje, to pod jego rk staje si
tak jasnem i zrozumiaem, tak doskonale wytómaczo-
nem, e nie brakuje niczego. Naprzykad, jest to bar-

dzo rzadkim darem u historyków, którzy najczciej
wojskowymi nie s, eby umieli da obraz dokadny
i zupeny ruchów i planów strategicznych, a zwasz-
cza, eby tak umieli wytómaczy ich powody, eby

') Oczywicie tylko wojna moskiewska naley do cza-

sów Batorego. Reszta dziea pisana bya póniej. Ale mówi-
my o caem odrazu, eby ju do tej materyi nie wraca.
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nie wojskowy czytelnik zrozumia je i pozna. Dar ten,

bardzo naturalny u Cezara, bardzo zadziwiajcy i rzadko

doskonay u Thiersa, posiada Heidenstein w wysokim
stopniu; jego Wojna Moskiewska naley niezawodnie

do wietniejszych w historyi opisów kampanii. Praw
da, e jak Thiers mia przystp do wszystkich róde
urzdowych, a mia pomoc, jakiej tamten nie mia: Na-

poleon nie czyta historyi Thiersa i swoich uwag i rad

mu nie dav>^a, Stefan czyta history Heidenstein a

i wasn rk robi poprawki i dodatki. Nic dziwnego

zatem, e ta strona strategiczna jest wykonana ze zna-

jomoci rzeczy.

Ale jest przymiot waniejszy i potrzebniejszy dla

historyka, ni ten opis. Opis kampanii, lepszy czy gor-

szy, bdzie zawsze tylko szczegóem; ale dar i zdol-

no osdzenia i przedstawienia wypadków ze strony

politycznej, stronnictw i ludzi, powodów ich dziaania,

wszystko to, co skada prawdziwy stan kraju i daje

prawdziwy obraz spoeczestwa, to jest gówny przy-

miot historyka i gówna strona jego zadania A ten

sd, ten dar rozumienia i przeniknicia ludzi i dno-
ci, a zarazem i przedstawienia ich w dziaaniu, to jest,

co w Heidensteinie uderza, co go odrónia od wspó-
czesnych naszych historj^ków. Wystarczy przeczyta
kilka tylko pierwszych jego kartek i porówna je

z tem, co o wypadkach tych samych mówi tamci.

..Zygmunt August umar, wic musiaa byc elekcya;

chodzio przez jaki czas o to, kto j zwoa, prymas
czy marszaek, ale si zgodzono; pod Wol zebray si
województwa kandydaci byli ci i ci; ich posowie mó-
wili to lub owo"—oto wszystko, co o bezkrólewiu do-

wiedzie si mona od innych, nie wyjmujc nawet
Bielskiego, który w przedstawieniu tych wypadków in-

nych przewysza, a wyjmujc jednego chyba tylko

Orzelskiego, który cho nie bardzo trafnie i gboko
sdzi, ale za to obfituje w mnóstwo charakterystycz-

nych szczegóów. A zaczwszy tylko czyta pierwsz
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ksig Heidensteina, widzi si, e to Bezkrólewie to

ogromna w polskiem pastwie rewolucya, ogromny
zwrot w yciu i w historyi, wida, e to fakt wielki,

którego wielko' pisarz rozumie i opowiada, jak mu
przystao, ze wszystkiem, co do niego naley, co go po-

zna i oceni pozwala.

Zaczyna on swoj rzecz od wytómaczenia wa-
noci tej rzeczy nowej, jak byo bezkrólewie, i zaraz

maluje stan, w jakim mier Zygmunta Augusta zasta-

a Rzplt, i jakie wywoaa w nim zamieszanie. Litwa
jeszcze nie dobrze z Koron zrosa, jeszcze pamit-
na swojej odrbnoci, Inflanty zagroone od Szwedów
i Moskwy, a jeszcze sabiej z caoci zczone; z Pru-

sami wiszce spory o ici prawa, o wiksz lub

mniejsz ich autonomi; dopiero nad tem wszystkiem

najwaniejszy moment w caem pooeniu: interes reli-

gijny, strona katolicka i protestancka, stanowica gów-
ny podzia stronnictw, punkt, o który zaczepiay do-

piero wszystkie usiowania i starania zagraniczne,

a gównie austryackie i francuskie. Nastpuje potem
charakterystyka stosunków Rzpltej ze wszystkiemi

pastwami zagranicznemi, skrelenie ich polityki wzgl-
dem Polski, jej widoków i powodów, a na tle tak sze-

roko i mdrze zakrelonem, rysuje si dopiero przebieg

wypadków, fakta nastpujce po sobie, dnoci i ro-

le stronnictw i ludzi, sowem obraz bezkrólewia naj-

dokadniejszy, a przynajmniej najrozumniej szy, najlepiej

dajcy przebieg jego wyrozumie, jaki ktokolwiek ze

wspóczesnych napisa. I z tego nawet nie robibym
autorowi zarzutu, e mowy posów zagranicznych przy-

tacza tylko w streszczeniu. Gdyby y za naszych

czasów, byby je doczy w notach, jako dokumenta;

wtedy tak cile rzeczy nie brano, a on czu, e ^^^o-

wa taka w caej osnowie przerywa cig opowiadania

i waciwie miejsca w niem mie nie powinna. Tre
za podaje bardzo wiernie, a obietnice kandydatów,

tudzie punkta paktów Henryka w caej obszernoci.
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Poselstwo do Parya, sprawy pozaczynane pod-

czas pobytu Henryka, które nie mia}^ czasu si sko-
czy-, jego ucieczka wreszcie, uzupeniaj ksig pierw-

sz. Jeeli pierwsze bezkrólewie opisane byo z wiel-

kim talentem historyka i ^z gbokim sdem polityka,

to drugie moe go jeszcze tymi przymiotami przewy-
sza. Za per caego dziea uchodzi powszechnie sze
ksig Wojny Moskiewskiej. Nie majc powodu, ani

chci sprzeciwia si temu zdaniu, przecie mona po-

wiedzie, e obok nich godnie staj opisy bezkró-

lewi, zwaszcza drugiego i trzeciego. Opisane s
przez stronnika i powiernika Zamoyskiego, zatem z je-

go stanowiska, w jego duchu, jak i cae dzieo; moe
byc, e w swojem pojciu rzeczy, Heidenstein, piszc ze

stanowiska stronnictwa, czasem si nwli, ejego poda-

nie lub sd tu i owdzie potrzebuje sprostowania, ale

pod wzgldem talentu dziejopisarskiego, Bezkrólewia

te s bardzo niepospolite. Zwaszcza ostatnie, po Ste-

fanie, tak dramatyczne, tak pene niebezpieczestw^:

fakcye W3^buchajce z podwójn gwatownoci, uszcz

liwione mierci króla, który je tumi, i wichrzce
w Rzpltej, prawdziwie jak wichry, wypuszczone z ja-

skini Eola—a po drugiej stronie Zamoyski, dwigajcy
na sobie prawie sam jeden interes publiczny, sam je-

den bronicy go przeciw tysicom interesów prywat-

nych, zwycistwa wcale niepewny, odnoszcy je nie-

ledwie przypadkiem, Zamoyski rzeczywicie wspania}^

i dramatyczny w tej chwili jak nigdy, to w jego opi-

sie wyglda bardzo smutno i bardzo nauczajce. Ta
elekcya zbrojna, podobna do wojny domowej, nie le-

galna, przypadkowa, ta sprawa najwaniejsza, w któ-

rej dobrzy jak li musz prawo omija albo je gwacie,

bo bez bezprawia, bez sztuki, bez wikszego lub mniej-

szego zamachu stanu skutku adnego byc nie moe,
co za wróba dla elekcyj nastpnych i dla przyszoci

Rzpltej, co za wytómaczenie historyi naszego upadku.

Wogóle w caym cigu ksiki, nad wszystkiem
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i nad wszystkimi, w wojnie czy w pokoju, w sprawach
domowych czy postronnych, góruj dwie kolosalne po-

stacie Stefana i Zamoyskiego. Stao si to nie przez

podchlebstwo autora, nie przez jego pisarsk sztuk,

moe nawet nie z jego zamiarem, ale sam si rzeczy

i prawdy. Tak byo w rzecz3'wistoci. Geniusz poli-

tyczny, jak gieniusz wojskowy, by w tych dwóch lu-

dziach tylko, jak rzeczywis'cie w nich skupi si i cay
prawie duch polski, myl pastwa, myl publicznego

dobra; najwiksi patryoci jak najdzielniejsi ludzie tych

lat. to oni, i za wielk zasug tylko poczyta trzeba

historykowi, e bez pochwa i podchlebstw umia tych
ludzi przedstawi z ich mdroci i dzielnoci, sam
mao o niej mówic.

Sprawa dla niego najdraliwsza i do opisania naj-

trudniejsza, sprawa Zborowskich, naley do najcie-

kawszych ustpów ksiki i przynosi mu wielki za-

szczyt. Wszystko, co na korz3^ Zamoyskiego powie-

dzie moe, jego dug cierpliwo wzgldem Samuela,

przestrogi, jakie mu poufnie dawa, wszystko to przy-

pomina, i susznie; to powinien by zrobi dla samej

prawdy. Ale wzgldem strony przeciwnej jest bardzo

umiarkowany i delikatny, zwaszcza wzgldem samego
Samuela, o którym widocznie ma to przekonanie, e
ze wszystkich braci by najmniej Avinnym, a fatalny

zbieg okolicznoci na tym wanie wymierzy kar. Za
dalszy cig sprawy, sd na Krzysztofa na sejmie 1585,

opowiedziany jest zupenie objektywnie, bez uwag ze

strony piszcego. Instygator oskary go o to i o to,

obroca broni tak a tak, wiadkowie zeznali to i to,

wyrok zapad ten a ten. Z tego prostego zestawienia

faktów cz3^telnik widzi, e wyrok by suszny, e by
za agodny.

Bitwa pod Bycz^^n, sprawa Maksymiliana w ogól-

noci (pakta bdziskie i wynike z nich negocyacye
dyplomatyczne), sprawa niedoszego przymierza zaczep-

no-odpornego przeciw Turkom, w\^prawa Zamoyskiego
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na Wooszczyzn, wojna Inflancka (1600 do 1602), to s
jeszcze wietne karty historyi Heidensteina, która si
koczy na tyme roku; ostatni fakt, jaki opowiada, jest

zdanie Chodkiewiczowi dowództwa w Inflantach. I tu,

w tej ostatniej czci dziea, mona mu susznie za-

rzucie, e zby krótko rzecz takiej wagi jak Unia Brze-

ska, a powtóre e zby krótlco zjazd jdrzejowski

i sejm inkwizycyjny, wogóle e nie do Idadzie przy-

cisku na nieporozumienia pomidzy królem aZamoyskim.
Cae jego dzieo dowodzi, e by zbyt mdry na to, e-
by si mia by na wanoci ty cli zaj nie pozna. Pa
da ztd podejrzenie, e dotyka tych spraw zlekka, dla-

tego, e jego ulubiony bohater wyglda w nich mniej

korzystnie. I to wanie usprawiedliwia moe najbar-

dziej t reputacy oficyalnego historyka Zamoyskiego,

jak Heidenstein ma poniekd.
Oficyalny jest on zapewne, jest nawet historykiem

rzdowym,' pisze history pod natchnieniem króla i mi-

nistra, w ich duchu, z ich stanowiska. Czy to ujmuj©
wartoci jego dzieu? Sdz, e nie; e owszem jest ono

ciekawsze, przez to, e mamy w niem zapatrywania tych

ludzi na ówczesn history i polityk, ich sd o wypad-
kach i ludziach, ich jakoby wasne zeznania o sobie.

Niektórzy mówi, e Heidenstein tak Zamoyskiego ko-

cha i wielbi, ' history swoj urwa na roku 1602

dlatego, eby nie opisywa sejmu 1603-go i zwizku je-

go z rokoszem Zebrzydowskiego, cho, yjc do roku

1620, móg by docign j dalej. Jeeli nawet tak

jest, to grzech niewielki, a w porównaniu z wielkiemi

zasugami historyka niknie on prawie zupenie.

Jest to z historyków XVI wieku najznakomitszy,

obok Dugosza jeden prawdziwy historyk tych dawnych
wieków. Form kronikarz, ale w rzeczy historyk wiel-

kiej zdolnoci i na wielk skal, czowiek, który na wy-
padki patrzy jakm stanu, a opowiada je jak bardzo

znakomity pisarz. Nowsza szkoa historyczna polska,

ta, która zacza si od Orzechowskiego, a przetrwaa
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cay wiek XVII, ma w nim tak swój typ i swój

szczyt, jak dawna kronika, opowiadajca cae dzieje

Polski od pocztków, miaa swój w Dugoszu. Ona caa
bya postpem w naszej iistorj^-ografii, ale jej najwik-

sz chwa jest ten pisarz, który jedyny z historyków

polskich tego wieku jest czem wicej ni kronika-

rzem i wytrzymuje porównanie ze wspóczesnymi histo-

rykami zagranicznymi.

Jednego jeszcze wymieni wypada historyka tego

czasu: Jest nim Switosaw Orzelski. Naley on do

tych historyków, którzy jak Górnicki lub Solikowski

pisz nie history, ale raczej pamitniki; a z takich

jest niezaprzeczenie najlepszy. Ksika jego jest ró-

dem historycznem niezmiernie obfitem i wanem,
w szczegóy obfitszem, anieli Heidenstein; bo kiedy

tamten, historyk, opowiada tylko to, co wane, i kreli

obraz wielkimi rysami, to ten, pamitnikarz, zapisuje

wszystko bardzo skrztnie, bardzo dokadnie, a prze-

cie z rozeznaniem i wyborem: jego pamitnik nie jest

anegdotyczny, ale zupenie historyczny. Nie dlatego

za jedynie uchodzi on moe za dopenienie Heiden-

steina, e zapisuje mnóstwo okolicznoci pomniejszych,

które tamten musia opuszcza, ale dlatego take, e
kady z nich patrzy na te same wypadki z innego

punktu i obejmuje wzrokiem inny horyzont. Heiden-

stein przy królu i Zamoyskim patrza na wypadki z gó-

ry, ze stanowiska politycznego—Orzelski by w tumie
szlachty, niezmiernie lubiony i powaany, znaczj^ u niej

wiele, ale patrza na wypadki z tego poziomu, co caa
ta szlachta W sdzie Heidensteina odbja si zawsze

myl mów stanu, Orzelski wyobraa najczciej to,

co o wypadku tym samym mylaa opinia powszechna.

Prócz tego Heidenstein jest katolik, Orzelski prote-

stant, rónica ogromna, która w przedstawieniu tych

wypadków, w których spory religijne gray tak wielk
rol, odbid si musiaa. Dlatego oni razem skadaj ca-o ogromnej wartoci, jeden drugiemu suy za kon-
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trol, niejako za rodek sprawdzenia; jeden daje po-

zna myl i sd rzdu, drugi opini narodu o tych sa-

mych faktach; jeden wiadczy, jak dana sprawa

wydawaa si katolikom, drugi, jak ona wydawa-
a si protestantom. Z tego wzgldu aowa trze-

ba, e Orzelski nie cignie swoich dziejów tak dugo,

jak Heidenstein. On koczy na koronacyi Batorego,

a wyprawy gdaskiej ju w caoci nie opowiada; zdaje

si, e nie mia nawet innego zamiaru, tylko opisa

dwa bezkrólewia.

Te opowiada tak szczegóowo, jak aden, i z tego

wzgldu jako ródo jest nieoceniony. Jest przytem

bardzo ciekawy i zajmujcy, tak dla rzeczy, które opo-

wiada, jak dla wasnego charakterystycznego sposobu

widzenia ich i sdzenia. Ale cho uzupenia Heiden-

steina, to mu nie dorównywa. Nie ma ani tej zdolnoci

pisarskiej, ani tego gbokiego sdu, tego wzroku poli-

tyka, jaki ma tamten. Jeden jest najznakomitszym,

jedynym zupenie* znakomitym historykiem naszym
z tego wieku, drugi tylko jego najlepszym i najwa-
niejszym pamitnikarzem.

Zobaczmy teraz inny typ historyka.

A do Kromera (wcznie) wszyscy nasi kronika-

rze trzymaj si w granicach tych samych zawsze fak-

tów i wiadomoci, jeden róni si od drugiego lub go

poprawi i prostowa usiuje w niektórych szczegó-

ach tylko, ale, ogóem wziwszy, opowiadaj zawsze to

samo, zakres ich wiadomoci nie rozszerza si wcale;

wicej jak to, co poda Dugosz, dowiedzie siei po-

wiedzie nie usiuj, nie czuj tej potrzeby. Pomau
jednak zaczyna si budzi jalva historyczna i krytycz-

na ciekawo, ch dowiedzenia si czego wicej i pe-

wniej, mianowicie pewna dno do zbadania i opisa-

nia pierwotnej, przedchrzecijaskiej przeszoci naro-

du. Kronika zostaje czem bya, czem j zrobi Du-
gosz, zaczyna od Lecha a dociga swoje opowiadanie

do Henryka lub Stefana; ale zmienia si o tyle, e kro-
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nikarz, opowiadaji^c czasy historyczne za drugimi tyl-

ko, krótko, pobienie, podejmuje na wasn rk cik
prac zbadania i wyjanienia pocztkowych dziejów,

i to uwaa za gówn cz i gówn zalet swojej pra-

cy. Rezultat jej jest najczciej bardzo may, bardzo

bahy, niekiedy mieszny; w ich badaniu naukowem
i krytycznem, nauki i krytyki jest bardzo mao. Ale cho-

cia w tych rzeczach dobra ch nie staje za uczynek,

przecie sama ch jest ciekawym symptomatem; do-

wodzi, e pojcie historyi zaczo si zmienia, rozsze-

rza, a te pierwsze prace, cho nie doprowadziy do

wielkich naukowych odkry i nabytków, przecie god-

ne s wzmianki, bo otwieray historyografii nowe pole,

wskazyway jej nowe, potrzebne, a dotd zaniedbane

kierunki.

Pomidzy takimi tedy kronikarzami, którzy maj
pewne zachcenia krytycyzmu i badania, stoi, jako naj-

ciekawsza w swoim rodzaju figura, jako zabawny i dziw-

ny orygina historyograf, Stryjkowski, Do czego wa-
ciwie natura stworzya tego czowieka? Byo w nim
mnóstwo rónych gustów, pocigów, usposobie, moe
nawet zdolnoci. Przedewszystkiem bya ywa wyo-
brania i wielka ciekawo, pewien gust do przygód

i awantur, ch niezwyka do poznania wiata i jego

strony zajmujcej, malowniczej. Wypadki jego ycia
dogodziy tej jego skonnoci. Czego tam nie ma w^ tem
yciu? Przygody wojenne, niebezpieczestwa przypad-

kowe, z których wychodzi prawie cudem, dalekie,

a w owym czasie trudne podróe; i wtedy dopiero jest

szczliwy, kiedy przedarszy si z trudem przez Ba-
kan}'^, zobaczy wiat inny; ludzie, ich stroje, ich oby-

czaje, ziemia, drzewa, zwierzta, wszystko to inne ni
w jego ojczynie, wszystko nowe, i w^szystko zajmuje

go niesychanie i budzi jego ciekawo tak, e cieszy

si na myl, e korsarze wezm go do niew^oli, bo to

da mu sposobno poznania kraju, którego jeszcze nie

widzia, Azyi Mniejszej, i auje bardzo, e go ta spo-

sobno omina. Otó ta ywo w^yobrani i ta cie-
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kawoc zapalona i namitna mogy go zrobi jakim
wielkim podrónikiem-, gdyby by Anglikiem, Hiszpa-

nem albo Holendrem, byby moe odkrywa jakie nie-

znane wyspy na morzach Nowego wiata: w naszym
wieku puszczaby si na podróe okoo wiata, al')o do

róde Nilu, albo do pónocnego bieguna. A mia jesz-

cze jeden talent, podrónikowi takiemu bardzo przydat-

ny, umia rysowa. To wszystko kwalifikowao go na

geografa, naturalist. Obok tego, jego kronika dowo-

dzi, e mia usposobienie na pisarza lomansów i po-

wieci. Ta sama ywo wyobrani, która kazaa mu
aowa, e si nie dosta do Azyi, choby kosztem nie-

woli na korsarskiej galerze, ta sama sprawiaa, e w hi-

storyi szuka i lubi przedewszystkiem to, co drama-

tyczne 1 efektowe, jakie straszne kolizye i zbrodnie,

morderstwa, trucizny, zemsty, zdrady, w jakie obfituje

historya kniaziów litewskich, a do chrztu Jagiey, to

on opowiada z najwikszem upodobaniem; w naszym
wieku z pewnoci nie b3"by pisa historyi Litwy, tyl-

ko romanse na jej historyi osnute. Jest w nim nawet
pewien zakrój na poet; kronik swoj przeplata wier-

szami, a te wiersze nie s gorsze od wielu, które nasze

historye literatury nazywaj dobremi; kiedy opisuje

wierszem jak bitw naprzykad, prz^pomina on pó-

niejszego Samuela Twardowskiego,

Co w nim dopiero dziwne, to, e z tem usposolne-

niem wzi si do histor}^! z najwikszym zapaem, i nie

bez talentu, nie bez poczucia tego, czera historyk by
powinien. Naprzykad, on rozumie potrzeb gruntow-

noci, sumiennego badania; otacza si wszystkiemi ró-
dami, o jakich tylko sysza, ma ich tyle „eby ich na
dobr fur nie zabra." Nie umie ich ceni, osdzi,
przebrakowa, ale wszystkie wertuje i wszystkie C}'-

tuje. Przez t pracowito i ten prawdziwy zapa
do historyi, moe byby móg sta si historykiem
prawdziwym, ale na przeszkodzie stay mu dwie
rzeczy. Pierwsza, wyobrania, to co poetyczne-
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go, 00 hylo w jego gowie. Cóby on mia chodzie dro-

gami, przez innych utartemi i zajmowa si liistory

polsli, Bolesawem, Kazimierzem, Zygmuntem, o któ-

ryci ju wszyscy pisali! To oklepane; jemu potrzeba cze-

go nowego, jakiego przedmiotu, nietknitego rk
ludzk, pola dziewiczego jeszcze, na którem monaby
robie odkrycia nowe, niespodziewane, zadziwiajce.

Fantazya kazaa mu takich rzeczy szuka w historyi

dawnej Litwy; a e przy tym zapale do odkry, przy

tym dyletantyzmie krytycznym i archeologicznym nie

byo nauki prawdziwej i gruntownej—drugi powód, dla

którego historykiem powanym nie zosta,— wic i na-

gromadzona ,,fura" róde nie pomoga, a historyk, za-

jty tylko t myl odkry, myl odtworzenia prze-

szoci, pragncy namitnie zoy jej cao, a posu-
gujcy si w tej czynnoci gównie fantazya, wyobra-
ni, pomimo swej tendencyi badawczej i krytycznej,

pomimo tego instynktu sumiennoci jaki ma, pomie-

sza wszystkie róda, pogwaci chronologi, poplta
fakta z przypuszczeniami, uzupeni je wasnymi inia-

ymi wnioskami, i zoy z tego t dziwaczn fanta-

styczn history, ,,Która nigdy przedtem wiata nie

widziaa. Kronika Polska, Litewska, raudzka, i wszyst-

kiej Rusi" (1582).

róda, z których czerpa, a których spis podaje

na pocztku kroniki, dochodz imponujcej liczby stu

kilkudziesiciu; nadto, jak sam wiadczy, nie przesta

na ródach pisanych, ale zbiera podania o dawnej Li-

twie, jakie si w pieniach i legendach ludu zachowa-

y. Praca istotnie saiwotogloiua, jak si w przedmowie

autor chwali; tylko e uczeni dzisiejsi twierdz, moe
ona zawróci gow nie samym swoim ogromem tylko,

ale i swoj treci, baamutn mieszanin prawdy i fa-

szu, fantastyczn chronolo<>i, wymysami, którymi

autor zapenia luki pomidzy wypadkami znanymi, by-

leby cig i cao uoy; wszystko to. jest tak wi-

doczne, e kronika Stryjkowskiego nikogo nawet zu-
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dzid nie moe, jego wiadectwo jest tak oczywicie po-

dejrzane, e nikt nie bdzie mia odwoywa si na

niego bez zastrzee i wtpliwoci; a to najgorsze, e
w tym oceanie nieprawdy i wymysów trafiaj si
i pewne podania prawdziwe, informacye bardzo szacow-

ne, a odróni jedne od drugich, rozgatunkowa. jest

bardzo trudno, i dla mnóstwa przymieszanej niepraw-

dy, prawda sama idzie w podejrzenie.

e zaczyna od Stworzenia wiata, to si ma ro-

zumie. Historyk gruntowny powinien wywie dzie-

je od samego pocztlcu. Podaje wic ca genealogi

od Adama do Noego, a od Jafeta syna Noego ju pro-

sto, jasno i z niewtpliw pewnoci, wywodzi rodowód
Litwy. Jafet zrodzi Gomera, Gomer Askanesa, od te-

go a do Tuiskona protoplasty Niemców: a od drugie-

go brata Togormy id znowu Gotowie, Alani, Pieczyn-

gowie, Poowcy, Gepidowie, Heneci, i ci wszyscy sie-

dzieli nad morzem Balt^^ckiem czyli Wenedyckiem
i byli przodkami Litwy. Ale pewnego razu morze za-

lao ich srogim potopem, a tego si ulkszy, wyszli

wszyscy razem na poudnie. Ta ich wdrówka, znana

historykom rzymskim pod nazw wtargnienia Cym-
brów, zakocz3^a si zwycistwem Maryusza. Niedobit-

ki zostay we Woszech; a póniej jeden z nich, znacz-

ny jaki pan. którego Florus zowie Publiuszem Libo-

nem, a latopiscy litewscy Palemonem. w wojnie do-

mowej midzy Cezarem a Pompejusem „trzyma si

Pompejusowej strony," w skutku czego po przegranej

uchodzi musia, chronic si zemsty Cezara, ,,a i bli-

ei Woch nie móg by bezpieczen w adnej prowin-

cyi, puci si dal.-j na morze z kilkiemnaci okrtów^

od ujcia Tybru albo od Pizy"' i przypyn do mujdzi.

A jako z Eneaszem z Troi tak te z Palemonem

z Woci do Litwy przyszo do 500 szlachty, a przed

-

niejsze midzy nimi byy cztery familie z herbu Co

lumnów, Ursinów, i t. d. Tego tylko z pewnoci wie-

dzie nie mona, czy si to stao za Jul. Cezara, czy
on

.S'(. TarnotrsJ:i. „LiJo ;iiiif." T. I. -^
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za Nerona; bo niektórzy latopisce twierdz, e przed

jego to przeladowaniem ucieka Palemon. Do. e
przyszed z Woch, rozgospodarowa si w Litwie za

zgod Alanów, którzy j wtedy zamieszkiwali, rozda
róne siedziby midzy swoich towar iyszy i nazwa ten

kraj od swojej dawnej ojczyzny Itali; a e jako Wo-
si dodawali do imion artyku ,,La," przeto z tego imie-

nia La Italia, cignitego razem w prdkiem wyma-
wianiu, zrobio si z czasem Lituania, a znowu z cza-

sem Litwa.

Caa ta historya o Palemonie, ta mia niepewno,
czy on prz3'szedl: za Cezara, czy za Nerona, te herby

jego towarzyszów, wszystko to daje miar krytyki

Stryj kowskiego. Nie zastanowi si nawet nad tern.

e Palemon i jego towarzysze mówili po acinie nie po

wosku, wic bez artykua La\ ani nad tem, e Colonnów
i Ursinów za Cezara ani za Nerona nie byo. Po ta-

kim pocztku oczywicie caa jego historya musi si
wyda podejrzanym zbiorem najdziwniejszych bani.

I na nieszczcie bani by nie przestaje i dalej, kiedy

autor zblia si do czasów ju lepiej znan3"ch i pew-

niejszych. Synowie Palemona, Borkus (Porcius) Kunas,

Spera i Dorsprungus rozradzaj si w Litwie; ztd po-

wstaj róne drobne ksistwa, a od tych wywodzi
Stryjkowski ksit litewskich nieprzerwanym rodowo-

dem a do Ged3miina.

Historya litewska przeplatana jest rusk (Ru
znowu pochodzi od syna Jafetowego Mosacha, któr}'

da swojo imi Moskwie), a ta równie jak tamta wiaro-

godna. O pocztkowych dziejach Polski najmniej.

Krótko wspomniana historya o postrzyynach i chrzcie

Mieczysawa, a waciwie o rzeczach polskich, mówi
zaczyna dopiero, odkd dzieje Rusi plcz si z polskie-

mi, to jest od Bolesawa; i to zawsze tak, e historya

Litwy lub Rusi jest gówn, a o polskiej mówi si tyle

tylko, ile koniecznie potrzeba do wyjanienia tam-

tych. I tak do koca; po Jagielle nawet, kiedy historya
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Polski i Litwy staa si jedn i t sam, zawsze na
pierwszym planie s sprawy, obchodzce Litw i jej

dotyczce, nie za sprawy Rzpltej caej. Tym sposobem
doprowadza on swoj history a do roku 1582.

Jogo chronologia jest, zdaniem historA^ców, najfa-

szywsza, jaka by moe, genealogia ksit litewskich

jn w czasach iistorycznych, powikana i mylna, rzecz

sama pisana z wyranem przedsiwziciem, eby napi-

sa history cakowit, nie liistory prawdziw, ztd
niezliczone umylne przemilczania i nacigania; a prze

ci ci sami uczeni przyznaj mu zasug^ przecie lii-

storya Litwy, pomimo Palemona i wszystkich innych

bani w znacznej czci na nim si opiera. W czem
ley ta jego zasuga i wzgldna warto? Oto w tem, e
'diod róde swoich przebrakowa nie umia, ani kon-

trolowa, to mia ich wiele, i dzi ju zaginionych,

mianowicie stare latopisy litewskie i inflanckie, e zapi-

sa o dziejach, obyczajach, pojciacli religijnych daw-

nej Litwy wiele rzeczy, które z ludowej tradycyi po-

chwyta i od zapomnienia uratowa. Nie Gwagnin tyl-

ko okrad Stryjkowskiego ale póniejsi historycy Li-

twy (Kojaowicz) na nim si opieraj. Ma on wic
swoj wano nawet dla historyi; a dla zwykego czy-

telnika ma pewien urok ciekawoci; fantastyczna hi-

storya, w której genealogia synów Noego czy si
z przygodami Palemona, a bratobójstwa i inne zbrodnie

ksit litewskich z przygodami ycia i podróy auto-

ra, z wierszami, daje si przyjemnie i z zajciem prze-

rzuca. W historyi naszego dziejopisarstwa za pozo-

stanie Stryjkowski zawsze jako ciekawa i oryginalna fi-

gura, jako szczególny specimen historyka, który chce

b3^ gruntownym, krytycznym, dokadnym, przerzuca

wszystkie moliwe róda, a spisuje najwiksze fasze

i banie: jako osobliwsze poczenie zachcenia krytyki,

z zupenem niedowiadczeniem i z brakiem zmysu
krytycznego.

,,Wjazd króla Henryka do Krakowa" suche opisa-
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nie tej uroczystoci, „Goniec Cnoty," traktat moralny,

w którym autor dowodzi przedewszystkiem, e praw-

dziwe szlachectwo zasadza si na cnocie, nie na urodze-

niu, wywód królów polskich, i „Wytwd krótki sawne-
go narodu Litewskiego" (powtórzenie tego. co byo
w kronice), wszystko wierszem, nie odznacza si ni-

czem; a innne jego pisma, które byyby zapewne cie-

kawsze i waniejsze, jak Opisanie Turcyi Europejskiej,

Historya Zygmunta Augusta, i t. d. albo zostay w r-
kopisie, albo zaginy.

Jednak ten zwrot do pocztku dziejów polskich,

ta ch dojcia prawdy, raczej ch zoenia nieprze-

rwanego ich pasma od najdawniejszych czasów, mu-

sia}^ nie by rzecz, zupenie przypadkow i wyjtko-
w, skoro obok Stryjkowskiego zjawia si kronikarz

drugi, który, podobnie jak on, chce rekonstruowa po-

cztkow history, ale nie Litwy ju ani Rusi, tylko

Polski.

Jest to Sarnicki (1582), kronikarz take, i kroni-

karz jeden z najsuchszych, najuboszych. Ca histo-

ry Polski chrzecijaskiej przepisuje ze swoich po-

przedników, a przepisuje w wycigach bardzo krótkich

i niedostatecznych. Caa historya dwóch ostatnich Ja-

giellonów i Stefana, mieci si na kilku kartkach, i jest

wyliczeniem niektórych tylko faktów, a jedna tylko

rzecz zasuguje w niej na uwag, to wiadomo do
obszerna o Rzpltej Babiskiej. Ale za to ma inn za

sug, daleko wiksz, z której si niepospolicie prze-

chwala w przedmowie, a nawet dziwi si i skary, e
niewdziczna Rzplta tej jego zasugi nie wynagrodzia
dotd, prosi natarczywie, eby to zapomnienie napra-

wia: oto pomnoy jej dzieje o ca trzeci cz, wy-

wiód je od Assarmota jasno i niewtpliwie, tak, e
z jego aski mamy ju ca history polsk, od Stefana

w gór a do Noego.

W przedmowie tej, do Senatu, w której przestrze-

ga usilnie przed niebezpieczestwem Bezkrólewia, po-
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wiada, e jak Medea rozproszone czonki Jasona,
tak on rozproszone wiadomoci o pocztkach narodu
polskiego wasnemi rkoma zebra i w cao zoy.
Wprawdzie nie udao mu si spisa caego szeregu mo-
narciów poskici od Assarmota, bo liczne wdrówki
tycli ludów sprawiy, e nie jedno imi królewskie za-

gino, i przerwy, nieszczciem, byc musz; ale zawsze
dowiód, emy na tej ziemi nie przybysze, lecz rodo-

wici pierwotni mieszkacy, a history nasz opowie-

dzia nam nie od Lecha tylko (jak Dugosz n. p ), ale

przez ca}^ cig czterech monarchij staroytnych, a do

Noego i wiey Ba')el.

Sem mia syna Jaktana. Jak ten Assarmota, a samo
podobiestwo nazwisk dowodzi, e od tego pochodz
Sarmaci. Na tem podobiestwie opiera si caa jego hi-

storya; co robio i gdzie byo potomstwo tego Assarmo-
ta, czyli Polacy, za Nemroda, Ninusa, Semiramidy,

Abrahama, Mojesza, Dawida, Cyrusa, a do rzymskich

czasów, wszystkiego tego od niego dowiedzie si mo-
emy; a tre tego jest, e mieszkalimy na tej samej

ziemi od najdawniejszych czasów, nazywalimy si Go
tami lub Wenedarai, co jest to samo co Gotowie i Wan-
dalowie, i pomcilimy na Rzymie krzywdy caego
wiata (bo fasz, eby Gotowie mieli cokolwiek wspól-

nego z Niemcami). Potem znów pobici przez Beliza-

ryusza, jedni z nas, Wandalów, przeszli do Afryki i Sar-

matami by przestali, a drudzy z Lechem na czele wró-

cili do dawnej ojczyzny.

Odtd ju wszystko wiadome, autor powtarza tylko

rzeczy znane i pewne, do Mieczysawa jeszcze cokol-

wiek obszerniej, potem coraz krócej; jegomisya jest spe-
niona: wyledzi dzieje Polski a do pocztku wiata.

Do tego dodana jest jak gdyby maa geografia,

Descriptio Yetes et I\ovae Polomae, alfabetyczny spis

rónych miejsc, z oznaczeniem stopnia, pod którj-m le

, do niektórych dodany krótki opis lub historyczna

wiadomo.
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Sarnicki jak Stryjkowski i ich
,.krytyczne wstpy

do Dziejów Polski," wydaj nam si dzi tylko miesz-
ni. Jednak nie mamy prawa bardzo im przymawiac,

skoro pewnoci i prawdy pod tym wzgldem sami nie

mamy. Nasze hypotezy s zapewne podobniejsze do

prawdj-, oparte na jakich przypnszczeniach wicej
naukowych^ ale któ wie co o naszych wiadomo-
ciach powiedz ludzie za lat trzysta? W kadym ra-

zie nie mona tego lekceway, owszem, trzeba im
mie za zasug, e w t stron zwrócili swoje usio-

wania, e uczuli potrzeb zbadania pocztkowych dzie-

jów Polski.

Pomidzy historykami wreszcie wspomnie trzeba

dzieo, które history nie jest, które owszem czsto jest

bajk, ale które przecie do historyi naley i jest jej

pomocniczem, cho ubocznem ródem: o ,,Herbarzach"

Paprockiego. Czy byy jakie przed nim spisy rodzin

szlacheckich i ich dziejów? Domylaj si niektórzy,

e jakie by musiay, e on z nich czerpa; przecie

oprócz tych wiadomoci, jakie podaje Dugosz o nie-

których polskich rodzinach, i które Paprocki sam przy-

tacza z oznaczeniem Dugosza, jako róda, nikt innych

spisów nazwa nie umie. Jeeli wic byy, to zagin-

y tal?: zupenie, e o nicli dzi nic zgoa nie wiemy:
i mamy co najwicej tylko p awdopodobiestwo, e
heraldyk XVI wieku musia mie do swojej pracy ja-k pomoc. Bo kroniki mówiy tylko o ludziach, któ-

rzy co znaczyli i robili, choby niewiele, w historyi,

z nich genealogii ani historyi rodziny on zoy nie

móg. W domowych legendach i tradycyach, choby
ich by zna bardzo wiele, móg znale wiele pomo-
cy, ale trudno przypuci, eb}' by zbiera tradycye lub

widzia dokumenty i papiery familijne caego tego

mnóstwa rodzin szaclieckioh, o których pisze. e wie-

le udzi i rodzin zna, e wiele móg rozpytywa i pa-

mita, wiele dokumentów widzie, to atwo mona



HERBARZ PAPROCKIEGO. 295

przypuci; e po caej Polsce jedzi, s?;ukajG mate-
ryaów do swego dziea, to wiadomo. Przecie trudno

sobie wyobrazi, eby o tych tysicacli rodzin by wie-

dzia wszystko z powieci ludzkiej albo z dokumen-
tów. Z drugiej strony znowu, jakkolwiek moe byc
u niego wiele domysu i niedokadnoci, to znowu przy-

puci nie mona, eby by wszystko robi na domys;
owszem on ukada Herbarz z zamiarem wielkiej do-

kadnoci; zatem, trzeba znowu przypuszcza, e gdzie

mu zabrako wiadomoci z kronik, z dokumentów fa

milijnych lub z tradvcyi, tam on nie wymyla czysto

ze swojej gowy, ale zkrdsic czer[)ac musia. Ztg^d

wniosek, e przed nim jakie spisy i genealogie rodzin

szlacheckich by musiay.
Wniosek, który ma za sob. powag AA^iszniewskie

go, ale który przecie jest tylko Iwpotez. Jakkol-

M^iekbd: czy Paprocki mia pod rk jakie gotowe
herbarze i wywody genealogiczne, czy nie, to pewna,
e dzi musi on uchodzi za pierwszego heraldyka pol-

skiego, skoro poprzedników nie znamy; a jeeli nawet
byli poprzednicy, to w kadym razie jego herbarz jest

pierwszym rozwinitym, pierwszym tak wyksztaco-
nym i na tak skal uoonym. Bardzo jest trafna

uwaga Wiszniewskiego, e pojawienie si tego pierw-

szego Herbarza, zbioru genealogij szlacheckich i histo-

ryi rodzin, wypada na t chwil, kiedy stan rycerski

rozwin si do caej swojej potgi, i wtedy zapragn
pozna si take w swojej przeszoci, widzie j spi-

san i uratowan od zapomnienia. Czy to byo yczenie
powszechne i wypowiedziane, i czy ono wyprzedzio Her-

barz, czy te heraldyk instynktem tylko odpowiedzia tej

potrzebie spoeczestwa, wród którego y, w kadym
razie, stanowcze zwycistwo i ukonstytuowanie si Rze-

czypospolitej szlacheckiej i „Herby Rycerstwa," w cha-

rakterystyczny sposób schodz si z sob co do czasu

i dobrze sobie odpowiadaj, uzupeniaj si nawzajem.
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Niema co powtarza rzeczy tak znanych, jak to,

e s dwa herbarze Paprockiego, z których drugi, ob-

szerniejszy, ,.Herby Rycerstwa" (1584) jest tylko rozwi-

niciem pierwszego, „Gniazda Cnoty" (1578); e tu i ukad
jest lepszy, i wicej wiadomoci o osobach, i wicej
rónych szczegóów, i wywody genealogiczne, jeeli

nie dokadniejsze, to przynajmniej bardziej uzupenio-

ne. I o tera take niema co raówic, e genealogie te

s niedokadne; jest to rzecz wiadoma, prostowali Pa-

prockiego ieraldycy nastpni, jak sami sprostowa

nia potrzebuj, a nadto, jest to rzecz zupenie natural-

na. Zdaje si rzecz wprost niemoliw, eby kiedy-

kolwiek i gdzieliolwiek na wiecie móg byc ierbarz

dolcadny, wywód genealogiczny niezmylony i na wia-

rogodnych dokumentach oparty. Wyobramy sobie,

e chodzi o taki wywód dla jednej tylko rodziny:

przypucm}^ jaknajwiksz zechcemy obfito doku

mentów i papierów, to przecie niepodobiestwo jest,

eby znalaz}' si w nich niewtpliwe lady caego nie-

przerwanego szeregu pokole. Co najwicej, daoby
si to u^vierzy o rodzinach panujcycli, bo zawsze

mniej wicej, ludzie wiedzieli i zapisywali, z kim si

ten lub ów król oeni i jakie mia dzieci; dla rodzin

prywatnych jest to niepodobiestwem, nawet dla leu

dalnej szlachty zagranicznej, cho tam od dawnych

wieków zwracano na to uwag, cho liczb tej szlach-

ty nie bya tak wielka, jak naszej. Có dopi'?ro u nas,,

gdzie oprócz wielkiej liczby rodzin senatorskich, na-

zwisk, wspominanych w historyi, byy t3'si^e i tysi-

ce rodzin szlacheckich; gdzie o dokumentach i ich

przechowywaniu nie bardzo mylano, gdzie w napa-

dach latarskich mnóstwo ich poginc musiao, gdzie

w caej dugiej epoce podziau Polski, a do zjedno-

czenia jej pod okietkiem, sam wtek dziejów Rzpltej

ledwo z trudnoci da si odszuka i schwyci, có tu

mówi o pamie genealogii lub dziejów rodzinin^ch?

A do tego jeszcze dodajmy, e u nas bardzo póno po-
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wstay i ustaliy si nazwiska rodzinne, e w dawniej-

szyci wielbach one si czsto zmieniay, a nie bdzie-

my si dziwili Paprockiemu, jeeli jego Herbarz nie

jest dokadnym; przeciwnie, dziwicby si raczej mona
Herbarzowi polskiemu, któryby dokadnym byc zdoa,
zwaszcza co do czasów dawniejszych.

Inna rzecz, czy Paprocki y^t tem, co pisze o wspó-
czesnych, by tak dokadnym, jak by móg, I tu za-

rzucaj mu wiele faszu, a co gorzej (bo od faszów
przypadkowych ustrzedz si w tych rzeczach trudno)

zarzucaj mu nierzetelno umyln, naciganie, prze-

krcanie, podchlebstwa, nawet przedajno. Jest o nim

mniemanie, e za pienidze gotów by dogadza ró-
nym prónociom ludzkim i dorabia szumne genealo

gie nie jednemu, kto za to zapaci, czysto z wasnego
wymysu. Czy tak jest? Trzebaby samemu by he-

raldykiem i mie w rku dowody i dokumenty, eby go
zapa na uczynku; przecie rzecz jest bardzo prawdo-

podobna. Naprzód, byo to zupenie w zwyczajach

wieku; kto y, wywodzi si z wielkich przodków; we
Woszech, gdzie byo wicej erudycyi, a mniej atwo-
wiernoci, ni u nas, uchodziy wymysy tak widoczne
i niezgrabne, jak te, które wywodziy Estów od Her-

kulesa, Sforzów od Eneasza, Caetanich od jego mam ki

Massimich od Pabiusza Maximusa i t. p. Widzc to,,

mona jeszcze dzikowa Paprockiemu, e by tak umiar-

kowanym i e szlachty polskiej nie wie z bogami
greckimi, ani nawet z rycerzami wojen krzyowych.
By moe, e gdyby u nas bya podówczas istniaa ja-

ka linia demarkacyjna, pomidzy szlachectwem starem

a nowem, jak we Francyi stanowiy wojny krzyowe,
a ju co najwicej wiek XIII, to jaki taki byby chcia

pocztek swojej rodziny widzie po za t granic, a he-

raldyk byby genealogi cign i naciga, aby j.
do danego punktu docign. Ale takiego punktu
szlachta polska nie znaa, a wic i genealog nie potrze-

bowa zbytecznie naciga, zmyla i fanfaronowa. e

tV
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za zupenie rzetelnym i prawdomównym nie by, e
naciga, moe nawet naciga za pienidze, o tera

z pewnoci nie wiedzc, mona przecie przypuszcza

atwo, znajc Paprocliiego zkdind, jalvO czowielca

nie bardzo slcrupulatnej uczciwoci.

Ale jeeli tyle jest w jego Herbarzu bdów, ja-

ka i zkd ta warto, któr mu przypisujemy? Jest

ona dwojaka. Historyczna naprzód, która polega na tem,

e on podaje wiadomo o mnóstwie rodzin i o mnó-
stwie osób, e w szczegóach moe by niedokadnym,
ale oczywicie mówi o takich, które byy za jego cza-

sów, i z tego wzgldu jest niezawodn3^m dowodem
i powag, co si tycze nazwisk i herbów; powtóre, e
o znaczniejszych osobach historycznych podaje nieraz

przydatne szczegóy biograficzne; wreszcie, e sam
przez si jest charakterystycznym pomnikiem swego

czasu, do jego znajomoci w niemaej mierze po-

mocnym.

J
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(1587-1600).

I. Zmiana w stanie Polski po mierci Batorego, w literaturze

po mierci Kochanowskiego. Mniejsi poeci. Szarzyski. Gro-

chowski. Winiowski. Andrzej Zbylitowski. Satyry Bielskiego.

Paszkwile Paprockiego. Klon owi cz. II. Kronika Polska Bielskio-

go. Zwrot w literaturze politycznej. Warszewicki. Gr^rnlcki.

Wereszczyski. Grabowski. 111. Skarga. Zwizek z Kocioem
powszechnym i polskim. Obrona Kocioa i stanowisko wzgl-
dem protestantów. Unia. Wewntrzna poprawa Polski. Brac-

two Milos erdzia. ywoty witych. Kazania na niedziele i wi-
ta. Kazania o siedmiu Sakramentach. Pobudki do Czterdzie-

stogodzinnego naboestwa. Kazania pogrzebowe i dzikczyn-

ne. Kazania Sejmowe. Charakterystyka ogólna. IV. Postp li-

teratury polskiej w wieku XVI. Jej stopie. Jej znamiona.

Uczciwo. Cy V. ilizacya. Wpyw literatur obcych. Wyszo
prozy nad poezy. Pierwiastki wasne i oryginalno. Tenden-

cya patryotyczna i praktyczna. Mio ojczyzny. Przeczucia

upadku. Wzrost literatury, ale schyek Rzeczypospolitej. W skut-

ku tego stopniowy schyek literatury. Brak starania. Biein ..
Faszywa w^olno i faszywa równo. Pucizna na wiek XVII.



J



I.

Zmiana w stanie Pilski po mierci Batorego, w literaturze po

mierci Kochanowskiego. Mniejsi poeci. Szarzyski. Grochow-
ski. Winiowski. Andrzej Zbylitowski. Satyry Bielskiego. Pasz-

kwile Paprockiego. Klonowicz.

Kiedy uby król Stefan, kiedy uby Kochanow-
ski, musiaa w stanie Polski i w jej literaturze zaj
zmiana taka, e te lata 1586, 1584, mona uwaa za

koniec jednego okresu, a pocztek innego.

W historyi zmiana jest gbsza, smutniejsza, i od-

razu widoczna. Podwójna elekoya, w jej skutku woj-

na; a ta, cho zwycistwem lepszej sprawy zakoczona,
bya oczywistym skutkiem i znakiem, e proces we-

wntrznego rozprzenia nie powstrzyma si, ale po-

stpowa. Na tronie zamiast Stefana, Zygmunt III, z t
natur, zamknit w sobie, która mu odstrczaa umy-
sy i serca poddanych; nie bez myli i zasad, ale te by-

y raczej doktryn, ni polityk; ze staem przywiza-
niem do tych myli i zasad, ale w tej staoci uporu

wicej, ni woli; a brak i zdolnoci pozyskania innych
dla swojej myli, i siy, eby t myl narzuci i wyko-
na. Z tych zasad, szczerze wyznawanych, ale niezrcz-

nie praktykowanych, z tego uporu przy swojem, w^yni-

kaj nieszczcia jego panowania: wojny szwedzkie,

milczca zgoda, jeeli nie pozwolenie na wypraw mo-
skiewsk z Dymitrem, powód wojen i klsk póniej-
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szych, i ta polityka aiistryacka, która króla wiedzie do

ukadów z cesarzem o polsk koron, przez to musi na-

ród od króla odwróci i sprowadza sejm inkwizycyj-

ny, w w dalszem nastpstwie rokosz Zebrzydowskiego.

Ten sejm by upokorzeniem króla, z pod którego jego

powadze trudno si ju byo podnie; rokosz, a wa-
ciwie jego koniec, materyalne zwyciztwo króla, ale

moralny tryumf i bezkarno rokoszu, to byo ubez

wdnienie korony, z którego si ona ju nie podnio-

sa. Smutny wic jest ten schyek XVI wieku w hi-

storyi. Soce zaszo; nasta zmierzch, który móg hjl

si rozproszy, bya niejedna potemu sposobno, ale

si nie rozszed, t5^1ko ciemnia i ciemnia, a skoczy
si noc.

Widok literatury nie tak smutny; owszem zrazu

zda si, jak gdyby wszystko zostawao, jak byo. Jeden
czowiek umar, darmo, kady umrze musi; ale jest in-

nych wielu, i znakomitych. Najwiksi, najwietniejsi,

przecigaj swój ywot w wiek nastpny. Skarga, Hei-

denstein, Górnicki; a modsi i mniejsi, którzy zawód
swój za króla Stefana zaczli, dugo jeszcze bd yli
i pisali. Pisz za i my^l, tak jak mylano i pisano do-

tychczas, tak, e schyek wieku zdaje si niczem nie ró-
ni od jego trzeciej wierci, przejcie z XVI w XVII
jest agodne i prawie nieznaczne. Nawet w poezyi na
pozór rónica niewielka. Zabrako jednego wielkiego,

ale za to zjawiaj si mniejsi w liczbie wikszej, ni do-

td, a midzy nimi poka si i niezwyke niezaprze-

czone talenta, jak Szyraonowicz.

A jednak rónica jest; wspóczeni moe jej nie do-

strzegali, ale my potomni nie moemy jej nie widzie
i nie przyzna. Jest przynajmniej bardzo widoczna
wanie w poezyi. Ilo nie zastpi jakoci; a kiedy po

mierci jednego poety, inni nie id naprzód, nie wzno-
sz wyej swoich natchnie i swojej sztuki, nie rozsze-

rzaj widnokrgu swojej myli, nie próbuj si w no-

wych formach, to znak niemylny, e przyszed na poe-

J
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zyg jaki zastój, z którego jeeli si nie otrznie,
zacznie stopniowo chyli si do upadku.

Przy mierci Kochanowskiego, i w najbliszych po
niej latach, widzi si w Polsce poetów kilku. Cenili

ich wspóczeni, a potomni przechowali ich pami
i saw, moe wiksz, ni na ni zasugiwali. Ale ta-

lent prawdziwy musia mie z tych poetów jeden Sp
Szarzysld. Kto wie, ten moe byby godnym nastp-
c Kochanowskiego; nieszczciem umar modo, a zo-

stawi po sobie ledwo kilkanacie wierszyków, które na

próbki talentu ledwo wystarcz, ale na losy poezyi

wpyn, ani fundamentem wielkiej sawy by nie mo-

gy. Szkoda, bo z tych próbek zna i talent, i umys
sympatyczny, pocigajcy. Widoczny jest na Spie
wpyw Kochanowskiego, ale widoczne i to, e on ko-

rzysta ze swego poprzednika jak czowiek rozumny
i zdolny. Korzysta, przej si nim, ale go nie mapo-
wa; kto wie, moe marzy, moe próbowa wedrze si
jego ladem na ska piknej Kalliopy, a z jego pomo-

c wedrze si jeszcze wyej. Przynajmniej nieza-

przeczona jest miao, przedsibiorczo, moe ambi-

cya poetyczna w tem, e cho co do zakresu i rodzaju

poezyi trzyma si do cile w sferze Kochanowskie-

go, to przynajmniej próbuje form nowych, i to nie a-

twych wcale Prawda, e Kochanowski ju przed nim
dostatecznie wygi by jzyk; jednak nie bez zdziwie-

nia, nie bez przyjemnoci spotyka si u niego sonet,

i to sonet zupenie dobry, lepszy, zrczniej napisany,

ni u Kochanowskiego, i do liczny. Sonet taki,

w którym myl wana i rozumna cakowicie i zrozu-

miale zamyka si w tej formie ciasnej i niewygodnej,

ale doskonale skoczonej i zaokrglonej. Niezawodnie

to postp, jeeli nie dla poezyi, to przynajmniej dla j-
zyka. Moe to zudzenie, a moe przypadek: moe gdy-

bymy mieli wicej Szarzyskiego wierszy, znalazoby
si i wicej niedoskonaoci, ale w tych, które mamy,
zda mi si mniej jest rymów atwych i niedoskonaych.
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anieli u Kochano wskieg-o, a wyraenia maj czsto

piknofec i si godn najpikniejszych wierszy tamtego.

Czemby by, Sp gdyby by poy, wiedzie nie

mona; moe, wnoszc z dwóch fragmentów o Strusiu

i o Herburcie polegych w bitwach z Tatarami, mona
przypuszcza e byaby z czasem odezwaa si yka
epicka; to pewna, e fragmenty te s pikniejsze, ni.

naprzykad Kochanowskiego ,,Wtargnienie do Moskwy,"

ale dzi nie moemy uwaa Spa jak za lirycznego-

poet. W liryzmie jego jest wiele podobiestwa z uczu

ciem i natchnieniem Kochanowskiego. W jego kilku-

nastu wierszykach znajduj si, jak w pieniach tam-

tego, i religijne, i miosne, i okolicznociowo patryo-

tyczne; religijne widocznie na wzorze tamtych kszta-

cone i na wzorze Dawida, którego kilka psalmów tó
maczy Szarzyski, nie tak przecie piknie, jak wiel-

ki Jan; w miosnych, znowu jak u Kochanowskiego^

zna jakie lekkie wesoe Roracyaskie usposobienie,

naprzykad w pieni:

Zaprz nie tygry, nie Iw cc Cyprydo ele.

Jednak pogoda ta nie jest u niego sta, a o ile

z maej hczby pozostaych wierszy wnosi mona, mu-

sia by w tej duszy (i w tem do Kochanowskiego nie-

podobny) jaki smutek pospny, jaka skonno do

melancholii. Zniechcenie do wiata, ywe uczucie je-

go znikomoci, ciga myl o Bogu, mierci, wieczno-

ci, oto co najczciej powtarza si w jego poezyi to-

nem powanym, gbokim i mskim. Pospno to

wrodzona, lub te nabyta w skutku jakich smutnych

przej, czy moe przeczucie wczesnej mierci? któ
zgadnie; ale takiego usposobienia wyrazem s najpik-

niejsze z jego szeciu sonetów, mianowicie drugi

i czwarty. Pity, jeszcze od tamtych lepszy, jest tak

nacechowany jak mistyczn, gorejc aspiracy do

wszech mioci i wszech piknoci, e przypomina
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nieco wiersze \v. Teresy, albo niektóre Sonety Micha-
a Anioa.

Z dziewiciu pieni, pomidzy lvtóremi znajduj
si i owe wiersze na mier Herburta i Strusia, naj-

pikniejszy jest moe pocztek pieni na mier Stru-

sia ,,Izasz wódz Tebaski i umar z-romiony," i peen
zapau i uwielbienia wiersz do króla Stefana,

Oprócz tych, zostay po Spie same drobne wier-

szyki, epigramy, nagrobki, napisy, drobiazgi, jak si
wyraa pierwszy wydawca; ale midzy tymi drobiaz-

gami wiersz jeden, najpikniejszy, jaki on napisa, i ta-

ki, któryby zaszczyt przyniós kademu, naw^et bardzo
wielkiemu poecie, to: Epitaphium Rzymowi.

I trzeba, eby czowiek taki umar w modo-
ci; a rka braterska zaledwie kilkanacie wier-

szyków jego ocalia od zapomnienia! Literatura ma
swoje nieszczcia, jak historya: Kazimierz W., Zyg-
munt August, zeszli bezpotomnie, syn Wadysawa IV
umar dzieckiem. Na mniejsz skal, ale podobnem
nieszczciem dla naszej poezyi bya moe mier te-

go modego Spa, bo, sdzc z jego pozostaych wier

szy, wnosi si moe mylnie, ale nie bez prawdopodo-
biestwa, e gdyby by poy, to jeeli nasza poezya
nie byaby posza w gór, przynajmniej upadek jej nie

byby tak szybki i tak zupeny.

Wyrobienie jzyka i wiersza uatwiao zadanie

ochotnikom poezyi. Ronie te ich liczba; wicej, nie-

stety, ni ich warto. Profesor- Bruckner, niestrudzo-

na}^ a szczhwy w odkrywaniu rkopimiennych zabyt-

ków, odnalaz wiersze kilku poetów, czci wiado-
mych z nazwiska, jak Grabowiecki, Smolik, Dziera-
nowski. Ale dodaje uwag, e jest w nich charakteru

duo, tylko jzyka, stylu, talentu, mniej.

Do zapamitanych i znanych, a niekiedy zbyt aska-
twie ocenianych, naley ksidz Stanisaw Grochowski je-

Iden zepigonówKochanowskiego. Znapojego poezyach,
'e i on mia ten wzór przed oczyma, i e stara si go na-

>7. larnowskt .J^iteiatura ' T. 1. 21
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ladowac; ale znad take, e poezya nasza ji^i si by-

a przesilia i z zenitu swego ciylia si do zaciodu.

Grociowski wypada na sciyek wieku; jakkolwiek oko-

o jego poowy urodzony, w pismach swoich nie siga

po za czasy Stefana, a wiksza ici cz przypada ju
na panowanie Zygmunta. Czy poeta by bez talentu,

czy te na poezyi ju si pokazywao to wyczerpanie

z si i dzielnoci, które niebawem objawie si miao
w yciu, do, e Grochowski, cho pisze dobrym i czy-

stym jzykiem, a zy smak objawia si u niego lekki-

mi dopiero symptomami, przecie nie ma ani tego j-

zyka i wiersza, ani tej poetycznej zdolnoci, co, o Ko-

chanowskim ju nie mówic, Szymonowicz albo Sza-

rzyski. Nie jest to jeszcze zupeny upadek, ale nie

jest ju wietno i zdrowie; i ta poezya blada, bez-

barwna, monotonna i nudna, wydaje si po tamtych

tak, jak po jasnym dniu zmierzch.

Wiersze Grochowskiego s bardzo liczne. Wik-
sz cz stanowi religijne; podobiestwo to z Kocha-

nowskim nie jest zapewne skutkiem zamiaru i nala-

downictwa, ale naturalnym skutkiem duchownego po-

woania autora. O tych poezyach niema nic do mó-

wienia. Naprzód nie s one oryginalne, ale tómaczo-

ne; a jeeli Kochanowskiego przekad Psalmów zawsze

si wspomina kae dla swoich piknoci jzykowych
i dla wpywu, jaki wywar na wyksztacenie jzyka, to

mdy jzyk i wiersz co najwicej przyzwoity GrochoAv-

skiego, jego przekadom nie daje prawa do ludzkiej pa-

mici. Przeoy on wszystkie Hymny i Prozy i Pieni,

uywane w naboestwach kocielnych, moe wiernie,

ale nie piknie, a o caym tym zbiorze jedno tylko da

.si zrobi spostrzeenie, le za autorem wiadcz ;;e, e
adna z tych pieni nie przyja si i do naszych cza-

sów nie przesza, adna w jego tekcie po kocioach
piewan nie jest.

Jego poezya wiecka skada si z dwóch pier-

wiastków: jest po czci bladem i sabem odbiciem Ko-
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chanowskiego, po cz^ci ju zapowiedzi zbliajcego
sipanegiryzmu. Wpyw Kochanowskiego, a raczej tylko

ch naladowania go, znad w formie; poezye te to Tre-

ny i Pieni, kute nawzór tamtych a do niewolniczego nie-

kiedy naladowania wierszy, zwrotów lub myli. W treci,

to ju pocztek i zaród panegiryzmu, bo wszystkie s
okolicznociowe, wszystkie wesoe czy smutne, Elegie

czy Epithalamia, wszystkie do kogo, do jakiej znacznej

osoby, której powodzenie lub zgon poet zdaleka tyl-

ko obchodziy. Umiera królowa Anna, pierwsza ona
Zygmunta 111, Grochowski pisze Pogr^^hoice PhmJd;/

ivs3ystldch Frowincyi i Stunóir\ umrze Zamoyski, on zno-

wu wylewa Lzy smutne w tysicu co najmniej wierszy;

mier kardynaa Maciejowskiego w^ydobywa z niego

aosne Treny, i tak dalej; a kiedy król Zygmunt przy-

jeda ze Szwecyi, kiedy Maryna Mniszchówna wybie-

ra si do Moskwy, on sypie wiersze pochwalne i za

wszystkich i od w^szystkich wszystkim ycz}- i winszu-

je. Nie potrzebuje nawet tak wielkich okazyj; byle

Nowy Rok, jest jemu dostatecznym pow^odem, eby
winszowa i yczy w koldzie wszystkim, kto yje
w Koronie i Litwie, od króla poczwszy. Otó, kie-

dy Muza jaka tylko w takich okazyach i tylko na

to budzi si i rwie do lotu, znak niezawodny, e to Mu-
za sabiutka, okolicznociowa, przypadkowa, dw^orska,

znak, e panegiryzm ju niedaleko. Treny na mier
Urszuli byy take spowodowane wypadkiem, okolicz-

noci? Niezawodnie, i wiksza cz poezyj, przynaj-

mniej poezyj lirycznych na wiecie tak samo. Tylko
mier Urszuli wstrzsa uczuciem ojca; mier Ber

narda Maciejowskiego, cho by moe jego dobrodzie

jem, nie rozdara serca Grochowskiemu; mier królo-

wej Anny i jej tylko co narodzonego syna, moga
w nim obudzi co najwicej ten al zimny i lekki, jaki

si skada w hodzie cnotom osób cnotliwych, ale nie-

znanych i obojtnych, albo ten al konwencyonalny,
jaki si skada na grobie figur wielkich a zwaszcza
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koronowanych, przez uszanowanie (niema powodu po-

sdza go o podchlebstwo) dla ywych. Có dziwne-

go, e w takich trenach, zwaszcza, e s dugie i zo-

one z kilku lub kilkunastu pieni, on jest zimny i nud-

ny, e si powtarza i sili na wymowne wykrzykniki

alu? On to co mówi, czuje moe, ale nie bardzo y-
wo. Prawda, e nawet, kiedy opakuje mier tego,

którego nazywa swoim najdroszym przyjacielem, Mi-

koaja Dobrocieskiego kanonika krakowskiego, zdoby-

wa si take tylko na al retoryczny a zimny, narzeka

na bram od domu tego kanonika, e niebaczna wpu-

cia mier, woa, kto mu da do sów, eby swój al
wypowiedzia, do ez, eby go opaka, ale sam rzew-

nego sowa ani zy nie znajduje.

e dobrego smaku nie mia, dowodzi choby tyl-

ko przyjty system, typ zawsze jeden, którego si

w tych swoich lamentach trzyma. W „Planktach" na

mier królowej Anny pacze nad grobem naprzód Ko-

rona Polska, potem kada po kolei z jej prowincyj:

Wielkopolska, Maopolska i Litwa, potem Ru, Prusy,

Mazowsze, Podlasie i tak dalej, a do Inflant. Czowiek,

majcy cokolwiek zmysu artystycznego, byby pozna

z góry, e nieatwo mu bdzie dla kadego inn skar-

g wymyli, i e te narzekania wpadn w powtarza-

nie i musz by nudne. On na tem nie przestaje, ale

jeszcze wyprowadza maego królewicza Wadysawa,
ma królewn, potem dwór królowej, potem jej spo-

v/iednika, potem Warszaw, potem Kraków, potem jesz-

cze Gos Pospolity, i to wszystko z osobna opakuje

i wychwala zmar w kilkunastu, a nieraz kilkudziesi-

ciu wierszach. Tego samego zwyczaju trzyma si i w in-

nych nagrobn}^ch alach. Treny na mier Maciejów

skiego, s najotwartszera naladowaniem „Trenów"

Kochanowskiego, ale i tu wzywa do paczu naprzód

brata, potem dwór kardynaa, potem dyecezy Gnie-
niesk, Krakowsk, uCk, potem Jezuitów, ducho-

wiestwo cae. Akademi krakowsk, ubogich, kade
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W rsobnyra trenie. Podobnie i w alach na mier Do-

brocieskiego; owszem kiedy przestaje paka, a zaczyna

tryumfowa, naprzykad w pieniach na lub Maryny
z D3^raitrem, znowu ten sam system; w kadej pieni

kto si raduje i tryumfuje, a w kadej kto inny: woje-

woda sandomirski naprzód, potem car Dymitr, carowa,

król, królewicz Wadysaw, Winiowieccy, Korona Pol-

ska, Moskwa... atwo sobie wyobrazi, jak ta monoto-

nia powtarzanych, a zaledwo sowami rónicych si
radoci, staje si ckliw i nuc.

,,Kalliopea Sowiaska" jest zimnym panegirykiem

na koronacy Zygmunta III.—„Pieni Kalliopy Sowia-
skiej na zwycistwo pod Byczyn," które doprawdy
mogoby byo natchn czowieka, zdolnego do na-

tchnienia, s take retoryczn tylko pochwa zwy-

cistwa i zwycizcy. Jaki za by smak autora, jakie

jego koncepty i jakie dowcipne gry wyrazów, mona
wzi miar z tego, e w wierszu na mier Houbka,
polegego pod Byczyn rotmistrza kozaków, nabawiw-

szy si do woli tem nazwiskiem, które znaczy gobka,
naajawszy mierci, e go wy •nabia z gobnika, ko-
czy takim wierszem:

„irJodaj -wszystkich yieszano na wysokim dbie,

Któ:Z3" wati si strzela na takie gobie."

Pewn ciekawo obudz jego „August Jagieo
wzbudzony." Warszewicki, niezdolny swoim pedantycz-

nym umysem oceni wielkich zalet Zygmunta Augu-

sta, a oburzony na niego za tolerancy wzgldem ró-

nowierców, zgorszony obyczajami niezupenie przykad-

nymi, szarpn niesprawiedliwie pami jego w swoich

FaraleJluch królów i cesarzów. Grochowski, wiedziony

dobrem uczuciem sprawiedliwoci, chcc zmj6 zmare-

go króla z niesiusznych zarzutów, napisa tego „Augu-

sta Wzbudzonego. Myl dobra i obudzajca sympaty
i do autora i do wiersza, ale wykonanie sabe. Przed pi-
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cym Zygmuntem III staje zmary wuj ze swoim kancle-

rzem Dbiskim, ali si na potwarze, które po mierci
znosie musi od dawnych poddanych i rozkazuje kancle-

rzowi, eby na odbicie tych potwarzy przypomnia je-

go czyny i zasugi. Nastpuje wic rekapitulacya

wszystkich przymiotów czowieka, suszna, ale zimna
i martwa.

,,Babie koo," wiersz satyryczny, czterozgoskowy,

w którym baby kocielne roztrzsaj przymioty ró-

nych kandydatów na biskupstwo krakowskie, a w ko-
cu owiadczaj si zgodnie ze zdaniem autora za Ber-

nardem Maciejowskim, wiersz, który nie wiedzie dla

czego cieszy si pewn saw po naszych historyach M-

teratury, ani dowcipem, ani pikn form nie ma do

tej sawy prawda. wita Cecylia, jedyny obszerniejszy

poemat Grochowskiego, osnuty na tle jednego z naj-

poetyczniejszych moe ywotów, jakie s w Martyrolo-

gium, bez inwencyi, bez prostoty i wdziku legendy,

bez uczucia, jest niegodnem obrobieniem piknego
przedmiotu. Sowem, kiedy Grochowski czsto rad o so-

bie powtarza, e

Ani go Linus nie zwyciy pieni' n),

Ani Orfens agodnych strun brzmieniem,

udzi si i nikt mu z czystem sumieniem przywiadczy
nie moe. Jednak historycy literatury przyznaj mu cza-

sem niepolednie miejsce midzy poetami, a mianowicie

jzyk, godny Kochanowskiego. Tak nie jest. Jzyk ten

jest tylko poprawny i czysty, to znaczy, e jest dobry;

piknym nie jest. Bez stylu, bez jednego zwrotu y-
wego, energicznego lub wdzicznego, jzyk ten nawet
w prozie nie b3iby piknym, w poezyi jest do znue-
nia mdym, poziomym i prozaicznym. e jest popraw-

nym, albo e rym jest bogatszy, wiersz gadszy, anieli

u 1-ieya, to nie sztuka, skoro Grochowski pisa ju po

Kochanowskim, ale piknym; zupenie dobrym, ton
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Ariersz nie jest. Nietylko Kov hanowskiego nie jest go

dzie, ale daleko czciej ni Kochanowski wpada w ry-

my atwe 1 oklepane, a krótki omiozgoskowy wiersz,

którego najczciej uywa, zastosowany zwaszcza do

rzeczy duszych, staje si tak jednostajnym i dla ucha
nucym, e jedna tylko sztuka Sowackiego moe za-

radzi na wrodzon, jego monotoni.
Wszystko razem wziwszy, jest to poeta bez wiel-

kich pretensyj prawda, ale te i bez talentu, w formie

jeszcze poprawny, ale ju nie pikny, w smaku jesz-

cze nie bardzo, ale ju zepsuty, w pomysy ubogi; in-

wenoyi, uczucia, wyobrani pozbawie}- zupenie; jesz-

cze odbija sabo niektóre echa poezyi Kochanowskie-

go, ju jedn nog wstpuje na nieszczsn bdn
drog panegirj^zmu. Sowem stoi on, jak gdyby na

przejciu od piknej i jdrnej do mdej i zepsutej poe-

zyi, i przejcie to wierszach swoich wyobraa.
Pomidz}^ naladowcami, którym laury Kochanow-

skiego spad nie daway, a którzy myleli naiwmie, e
saw podobn zdobd dla siebie, jeeli zrobi mate-

ryalne naladowanie jego poezyi, najbardziej niewolni-

czym a najmniej szczliwym jest pewien Tobiasz ^Yi-

niowski, o którym dlatego tylko wspomnie trzeba, e
zwykle wymieniaj go historj^e' literatury, przynajmniej

dawniejsza; trzeba wic powiedzie, e wspomina
nie warto, a mówi niema o czem. Ten biedny
modzieniec, aryanin jak si zdaje, bo w wierszach

swoich mówi o zborze (a nigdy o kociele) i o wie-
tle nowej prawdziwej wiary, straci matk, a zamiast

aowa jej pocichu, jak wszyscy, wyla al swój

w wierszach i ogosi drukiem, pod form i tytuem
,,Trenów." Musiao si biedakowi wydawa, e ..Tre-

ny" na mier matki bd par do „Trenów" na mier
córki, ale bd czem ronem zupenie—sam marzy
moe o tern, e stanie si par do Kochanowskiego. Na-
pisa wic „Treny," dedykowa jakiej Pani z Jedliska
Kadlubskiej, która wychowywaa jego nieboszczk mat-
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k, i puci w wiat, ozdobiwszy przemow do ksiek,
w której autor przepowiada im. e mog spotka si
z nagan, ,,bo róne obyczaje maj róny pany,'" ale wi-

docznie rachuje i na w^dzicznoc i na to, e „askawy
czytelnik pilno si nad niemi zabawi i zapaknie."

Niestety, nikt si ani nie zabawi, ani nie rozpacze

nad tymi wierszami, które s naladowaniem ,,Trenów"
Kochanowskiego, niewolniczem a do miesznoci, a nie-

donem do najwikszej ckliwoci.

Andrzej Zbylitowski wystpuje po raz pierwszy

w roku 1587, z Witaniem nowo obranego króla Zygmun-
ta III, a ten wiersz pierwszy jest niejako zapowiedzi
dalszego zawodu, bo wiksz cz sw^oich wierszy pi-

sze on do króla albo o nim.

S to po wikszej czci wiersze mae. okoliczno-

ciowe, ju panegiryczne.iro zakroju, na jaki przyjazd

królew^ski, na urodzenie królewicza Wadysawa, na

wesele jakich znajomych lub przyjació. Ten sam
charakter okolicznociowy i panegiryczny ma jego wiel-

ki poemat w czteiech pieniach Drocjd do S^iccci/i. Zyg-

munt III z on. siostr, z licznym dworem jedzie na
pogrzeb ojca i swoj koronacy. Poemat bardzo smut-

ny: rodzaj dyaryusza podróy, który napisany proz
moe i dzi miaby swoj warto, a w swoim czasit'

ogoszony w jakich Ephemerydach, jakie ju w Euro-

pie (cho nie u nas) jawi si zaczynay, budziby
ogromne zajcie. Król jegomo przyjmowany by
bardzo szumnie w Toruniu, potem w Gdasku, na prze

mowy powitalne, to i to raczy odpowiada —potem wy
pyn na morze, kto z kim jecha na jakim okrcie,

jak trudn mieli przepraw, jakie ich burze rzucay po

morzu, jak paradnie odby si pogrzeb króla Jana,

a potem koronacya króla Zygmunta w Upsali: wszyst-

ko to w owym czasie byoby czytane ciekawie, gdyby
byo pisane zwyk proz. Ale ta sama rzecz, która

uszaby w prozie, staje si nudn i nieznon, kiedy

si chce ])odni{> do wysokiego poetycznego tonu.
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a opowiada same drobne powszednie codzienne faifs

diuers, do tego jeszcze opowiada je czystym dobrym
polskim jzykiem, ale niedonym wierszem o rymach

albo zbyt atwych albo le dobranN^ch. Wprawdzie bie-

dny poeta sili si jak moe, eby swój przedmiot upoe-

tyzowa, ale na to nie umie wynale lepszego rodka,

jak mitologi. Podró jest morska, wic sposobno
wyborna do poruszenia wszystkich bóstw wodnych od

Neptuna do najostatniejszego Trytona; wszystko to jest

cigle na scenie, nie odstpuje okrtów, winszuje sobie,

e ma honor przyjmowa u siebie takiego wielkiego

króla; Trytony dziwi si wdzikom Hcznej królowej,

jakich nigdy jeszcze nie widziay, Nereidy i Syreny

chciayby jej suy. Wszystko to jest okropnie nudne;

czasem tylko staje si komicznem, mianowicie wtedy, gdy

ten wiat mitologiczny w bujnej wyobrani poety wcho-

dzi w bezporedni, styczno z rzeczywistym. Mniej-

sza o to, e królowa, siadajc na galar w Warszawie,

oddaje si pod opiek Wandy, jako geniusza Wisy,
i obiecuje jej hojne ofiary, jeeli szczliwie powróci;

jest to dziwaczne, ale doprawdy ta modlitwa do Wan-
dy, to jeszcze jedno ze szczliwszych miejsc caej

poezyi (Pie 1). Ale bardzo komiczny jest Zygmunt
III, miotany burz po morzu, zagroony niebezpiecze-

stwem i modlcy si do Neptuna! Jakie to do niego

podobne!

A te miesznoci to jedyne oazy na oceanie tej

nudnej eglugi. Drobne szczegóy zapisane ze skrupu-

latnoci jakiego mistrza ceremonii, a bynajmniej nie

opisane, duo szczegóów, ale adnego z nich autor nie

umie zrobi zajmujcym; najciekawsze moe to, e po-

daje nazwiska niektórych polskich okrtów. T3'ch

biednych okrtów byo tak mao i tak si mao wsa-
wiy, e nikt nie uwaa nie na i nikt moe nigdy ich

nazwisk nie zapisa. Tutaj przypadkiem przechowaa si

pami jakiego „abdzia," ,,Rycerza," „Wilka/' „Nie-

dwiedzia," na którym pyn legat papieski, i jakiej
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^^Fortnmj^^ która ze wszystkich statków tej wyprawy by-

a najszybsz. Co dziwniejsze, przechowao si i imi ja-

Iciego sawnego poety, który z królem by w tej po-

dró}^, a o którym nikt nigd}^ nie wspomnia. Na tej sa-

mej .^Fortunie* jeclia Dzieranowski, poeca. Musia ten

poeta, tak chwalony, mie wielk saw ze swoich wier-

szy, skoro go król chcia mie przy swoim boku, sko-

ro jecha nie pomidzy raniejszemi figurami dwor-

skiemi, ale z wielkimi honorami na jednej nawie

z ksidzem podkanclerzym (bisk. Tarnowskim) Dziw-

na rzecz, e do nas nie doszy nietylko jego dziea, ale

nawet jego imi, i trzeba przeczyta Drog do Szicecyi,

eby si dowiedzie, e by na wiecie taki poeta.

Pierwsza ksiga obejmuje podró Wis, pobyt

dworu w Gdasku, a koczy si wsiadaniem na okrty;

druga opowiada eglug morsk, róne burze, opisane

bez najmniejszego talentu, a na wzór burzy z pierw-

szej pieni „Eneidy," i przyjazd do Sztokholmu; w trze-

ciej obrzd pogrzebowy zmarego króla i koronacyjny

nowego, czwarta powrót do Gdaska, ju bez adnych
przygód. Prawda, e takie dworskie ceremonialne po-

dróe i obrzdy niewiele mog mie w sobie poetycz-

nego mater3^au: przecie gdyby nnsz Zbylitowski by
mia troch daru obserwacyi lub obrazowania, móg-
by z niejednej rzeczy skorzysta. Naprzykad, przy-

gody podróy nie byy mae; okrty byy w prawdzi-

wem niebezpieczestwie: jeden z nich odbity, zawin
gdzie do jakiej dzikiej skay i tam tydzie przesz-

o czeka, a mu jaki drugi przyszed na ratunek.

Z. tego epizodu dao si co zrobi Albo, gdyby by
patrza lub chcia powiedzie, co widzia, to pobyt

w Szwecyi otwiera mu szerokie pole do obserwacyi.

Pokaza, jak ten król katolik obejmowa królestwo nie-

chtne mu i gotowe do buntu, spisek ukryty pod pom-

p oficyalnego przyjcia i koronacyi, Sudermana, jak

asystuje obrzdowi, a patrzc na koron, wkadan na

gow synowca, myli, jak rycho jego zdradzi, a j na
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swoj gow przeniesie. Wszystko to byo materya-

em, moe nie bardzo poetycznym, ale ciekawym, a poe-

ta cho przyszych wypadków nie móg przewidzie, to

usposobienie luterskiej Szwecyi wzgldem Zygmunta
móg widzie. On tymczasem daje suchy spis dwor-

skich uroczystoci, i konwencyonalny opis zapau i ra-

doci wiernych poddanych na widok ukochanego króla.

Jego drugi poemat ywot szlachcica na tvsi, to ro-

dzaj idyllicznej pochway, w której szlachcic wystawia

swoj bogosawion mierno, swoje skromne, ale mie
i dostatnie Sabinuui, w którem procul negotiis i pokus

wielkiego wiata, Pana Boga chwah i nie obraa, a y-
je przyjemnie na ojcowskiej roli, orzc yzny zagon,

cieszc si swojem bydem i komi, polujc czasem, ba-

wic si rozmow z ssiadem i chodzc winem w cie-

niu drzew, lub grzejc si jesieni przy kominie. So-
wem, dobrze mu jest, rad z tego, i opowiada, jak mu
dobrze, dziwujc si przytem i narzekajc, e s lu-

dzie, którzy takiego szczcia nie rozumiej, ale i so-

bie, i innym, i krajowi szkodz próniactwem, pi-

jastwem, zbytkami, niepokojem, arabicyami, kótniami
etc. Poemat lepsz}" niezaprzeczenie, anieli Dro/ja do

Szwecyi, nie tak konwencyonalny i upstrzony mitolo-

gi, a gdyby mniej dyletancki, gdyby wicej biego
ci, gdyby wiersz lepszy, rym nie tak jednostajny i a-
twy, byby moe wcale przyjemny do czytania. Bo
nie jest bez wdziku widok czowieka tak poprostu

i poczciwie uszczliwionego ze swego losu, a nie jest

bez prawdy i zasugi to, co on mówi wspóczesnym, ja-

ko przestrog i nauk.
Cel jest nauczajcy, moralny; co podobnego do

Reyowego yicoa, a nawet podobny sposób pojmowania
ycia i uywania jego darów, jak wiadczy sam pocz-
tek. Ale có, kiedy nasi Polacy na takiem szczliwem
a cnotliwem yciu przestawa nie chc-, rozpucili si
bardzo, zbytkuj, marnuj, przesadzaj si jeden nad
drugiego w strojach, w biesiadach, w licznych orsza-
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kach suby; panie szlachcianki, za przykadem mów,
robi to samo, a z teo"o skutek, e i sami niszcz, si na

majtkach i Rzpita upada, bo niema jej komu porato-

wa. To samo zuj)enie, co u wszystkich statystów

i moralistów XVI wieku, to samo co u Reya, to samo, na

co midzy innymi powstawa i Sltarga. I nie lepieje,

siedzc na wsi, y spokojnie a wesoo, modo si oe-
niwszy, doczeka prawnuka, patrze na swoje zbiory, na

swój dobytek, na kosiarzy na ce i niwiarki w polu,

sucha skowronka i sowika, patrze na pikn rzek
przed oknami dworu, z ssiadami si bawi, dzban je

den i dru,2:i wycliyli, czyta pikne ksigi wol-

nym czasem, a dopiero, jeeli uczony, pikno ksigi

pisa.

Koniuby si takiego nie chciao ywot;i.

On, zna, e czu ten jego wdzik, który opisuje;

zna, e to wszj^stko szczere, pochodzce z prawdziwe-

go przejcia, a wzite z dow iadczenia, z natury, nie

z cudzych opisów, ani z rozumowania. Owszem, zdaje

si, e nasz poeta nie by pozbawionym pewnego uczu-

cia natury, ani pewnego daru obrazowania. Naprzy-

kad, widok, na który patrza z okien swego dworu

i który mu si tak podoba, jest opisany tak dokadnie,

e si dzi jeszcze zupenie do miejsca stosuje. Polo-

wanie tylko, którego zdaje si wielkim by amatorem,

gorzej mu si udao. Zaczyna wprawdzie od przepió-

rek i kuropatw, od swego krogulca i swoich ogarów,

zanosi si na zajmujcy obrazek ówczesnych owów; na

nieszczcie miesza si w to mitologia; ,,liczna Cyn-

thia" przypatruje si jego polowaniu i cieszy si,—i,jak

wda si w history Cynthyi, Atalanty i wszystkich mi-

tologicznych myliwych, tak o sobie, swoich psach

i sokoach zapomnia zupenie, i swojego polowania nie

opisa.

By jaki (hnigi poemat w tym samym rodzaju.
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Wieniak, jeden z wów morskich literatury, o któ-

rych od czasu do czasu wszyscy mówi, a których nikt

nie widzia. Czyta tego ,,Wieniaka" Euzebiusz Sowac-
ki i niektóre z niego wyjtki poda w swojej ,,Nauce

Poezyi," i odtd co pewien czas powtarzaj si w li-

teraturze poszukiwania ,,Wieniaka" i skargi o znik-

nione jego czci, albo pytania, czy on jest lub nie

jest tem samem, co ywot szlachcica uaivsi. e nie jest

tym samym, ale innym poematem, dowodzi sama for-

ma; wiersz w </?t'oc<e jest trzynastozgoskowy, w wyjt-
lvach z WicniiilM omiozgoskowy, a ,,ywot" jest rzecz
skoczon, nic w nim nie brakuje; zatem te wyjtki je

go czci by nie mogy, musiay nalee do jakiej in

nej caoci, która, wnoszc z zachowanych kawaków,
moga byc do raia, moe adniejsza od „ywota," ale

w treci zupenie do niego podobna.

S jeszcze dwa mae wierszyki. Fortunne lata

i Kondycija Sd'checka, z których ostatnia ma pewien hu-

mor przyjemny i do typowy, samorodny.

Co w tym czasie zjawia si na nowo, czsto i nie

bez energii, a szkoda tylko, e nie z wikszym talen-

tem, to satyra, mianowicie satyryczny dyalog, puciz-

na po starszych, po Reyu, po Wicie Korczewskim i t. d.

Prym trzyma na tem polu stary Marcin Bielski, który

ma niezaprzeczon suszno w tem, co mówi, a byby
satyrykiem niepospolitym, gdyby mówi równie dobrze

i zrcznie, jak susznie. Ale forma jest cika, a wskut-

ku tego dobre pomysy i zdrowe prawdy, cho zbudo-

wa mog, znuy musz. S-n majowy (1586) to saty-

ra zupenie polityczna. Treci jej jest zdobycie Szi-

gethu przez Turków, miasta nieszczliwej ziemi w-
gierskiej, której nikt pomódz nie chce, czy nie moe,
i bezwadno ziemi polskiej, która z alem widzi, e
tamtej nie pomoe, choby moga, gdyby chciaa, i sa-

ma w podobnem nieszczciu si znajdzie, jeeli nie

zechce o sobie radzi i do wojny si sposobi. Bozim:-

,wa Dwóch Baranóic (1587) to satyra obyczajowa na
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wszystkie stany, a zwaszcza na zbytki i marnotraw-

stwo. Sejm Nieioleci wreszcie (1586) jest znow'ii poli-

tyczny i moe najciekawszy ze w^szystkich.

Wydaje si on na pozór satyr na kobiety. Jak
w komedyi Arystofana schodzi si ich kilka, narzeka-

j na mów próniaków, ograniczonych, niezdolnych,

i radz nad tem, e trzeba im rzd Rzpltej odebra,
a uj go we wasne, sposobniejsze ku temu, rce. Tak
radzi Ludomia, jak nowoczesna emancypantka doma
gajca si równouprawnienia kobiet: nawet rzecz sw^o-

j popiera podobnymi argumentami Bóg tak stwa)rzy

kobiet, jak i mczyzn, da jej dusz, rozum, talenta,

dlaczegoby ona równie dobrze lub lepiej rzdzi nie

potrafia? Owszem lepiej, bo panowie mowie rzdz
w^cale nieszczególnie. Znajduje si jedna, Konstan-

cya, która si z nich mieje; mówi, e tych senatorów,

którzy pójd do rady prosto od robienia sera, czu b-
dzie serwatk, e u biaych gów^ wos dugi, ale ro-

zum krótki. Przecie, zakrzv'czana przez towarzyszki,

musi milcze, a tamte uradziy, e wyprawi posów
do Polski, Matki swojej, eby im pozwolia sejra zoy.

Jeeli bya myl satyry przeciw kobietom rz-
dziochom, to tu si koczy, a intencya satyryczna

zwraca si przeciw mom. Kiedy bowiem posowie
prosz Polski, eby im daa wadz i urzdy, a samej

bdzie przy tem lepiej, Polska nietylko si z nich nie

mieje, ale owszem wdzicznie przyjmuje propozycy,
pozwala próbowa, i obiecuje im swoj pomoc i bo-
gosawiestw^o.

Moe wic Polska spodziewa si, e niewiasty le-

piej o niej radzi bd, kiedy mowie radz tak le?
Staje sejm, a na nim uchwalaj zebrane kobiety

dwadziecia artykuów^ z których jedne s oczywicie
satyryczne, dodane dla okrasy, dla artu, jak np., e
dziewczta maj si chowa na amazonki i y jak

one, a mczyni pracow^a w domu i na roli, ale inne

s powane i zawieraj to, czego sobie autor by dla
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Rzpltej yczy. Np. jak Orzechowski, Rey i Mo-

drzewski, eby województwa, suc kolej, zastpowa-

y stae wojsko; eby zawrztc przymierze z Rzesz
Niemieck i prowadzi wojn zaczepn z Turkiem; e
by zakaza zbytków, pijatyk, pojedynków, wielkich

posagów (które chciwo msk pobudzaj); eby za-

kaza przywozu zagranicznyci towarów, a obcliodzi

si wyrobem krajowym; eby postanowi Trybuna
i uoy kodeks; Cyganów z wóczgów i zodziei prze

roSi na lud osiady i poyteczny, rozdajc im grunta

na kresach; Prusy mocniej z Koron zczy, zcentra-

lizowa—wreszcie rzecz najwaniejsza i najlepsza, da-

wa podatki, choby nie due, ale stae.

Sowem, te ony uchwalaj to, co, zdaniem autora,

powinni byli uchwali mowie, i jest pewna ironia

w tym caym pomyle, zwaszcza kiedy mówi, e sa-

me sprawy wojenne prowadziyby lepiej kobiety.

e ta ironia nie przeciw kobietom jest wymierzo

na, dowód znowu w tem, e Polska nietylko ucliwalo-

• ne artykuy przyjmuje, ale sama nawet uczy swoje

córki, jak wojowa maj. Jak zamków dobywa, jak

ich broni, jak wojn prowadz Niemcy, jak Tatar,

a przeto jak si przeciw kademu z nich zabezpieczy:

to s nauki, które Rzplta daje mnym niewiastom,

nauki wzite z dowiadczenia onierskiego autora,

A cay „Sejm Niewieci," jest pod form satyry broszu-

r polityczn, daniem pewnych zmian i ulepsze
w Rzpltej.

Nie satyr ju, tylko brzydkim paszkwilem, ale

przez to historycznie ciekawym zabytkiem, jest Pa-

prockiego ,,Pami nierzdu w Polsce przez dwie fak-

cye uczinionego roku 1587, którego skutki co dalej to

gorsze ku wielkiey si skazie Rzeczi pospolitej za-

czy."
Paprocki, stronnik austryacki, a przytem heraldyk

szlachty czeskiej, dedykuje Rosenbergowi, burgrabi

Królestwa Czeskiego, wierszowany paszkwil, w którym
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Iy i czerni nie tylko Zygmunta III i cae jego stron-

nictwo, ale swoj ojczyzn, której przepowiada nie-

chybn zgub od Turków i Austryaków, jeeli si nie

nawróci do swego prawego króla Maksymiliana. War-
toci niema w tem adnej; jednak zajmujce to jest,

jako charakteryzujce ówczesn opini cesarskich.

Pycha tylko i prywata mogy tak oszuka Pola-

ków, e nie baczc na prawnoc i oczywiste korzyci

wyboru króla z cesarskiego domu, sprowadzili nikczeni-

nego Szweda Elekcya j-ego, bez prymasa i nie w pra-

wem oznaczonem miejscu odbyta, jest nie wana, kró

lem jest Maksymilian, a „ich eIektovv'i za sprawiedli-

woci miasto korony taras przyjdzie.'"

Wszystko to intryga starej królowej Anny

Która si dugo anioem stawia,

Ale si na ©statku w ozaita obrócia,

a nadewszystko Zamo3"skiego. Cae pismo nie jest

waciwie niczem wicej, jak jadowitym paszkwilem na

niego. ó Zborowskich i innych upokorzonych i za

jadyeh dawniejszej daty arystokratów, wszystko co

oni midzy sob o Zamoyskim myle i mówi mogli,

odbija . o w tych wierszach Paprockiego. Zamoyski

zodziej, okrad skarb publiczny. Zamoyski zdrajca,

chcia oderwa Mazowsze od Rzpltej i zosta z Gryzel-

d udzielnym jego ksiciem; spisek uknuty by z Ba-

torym. Zamoyski tyran, kopie doki pod wolnoci; Za-

moyski demagog, chce zniszczy stare, zasuone do-

my, filary Rzpltej. Jak gdyby syszao si echo jakiej

rozmowy braci Zborowskich i ich stronników o niena-

wistnym kanclerzu. Po mierci Batorego porozumia

si z królow, osadzi jej siostrzeca na tronie, sam so-

bie nada dyktatorsk wadz i uciska lepszych od sie-

bie. Dalej wzywa poprostu do zgadzenia Zamoyskie-

go. Takich ustpów, dowodzcycli, jak nienawici pa-

i
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ao stronnictwo austryackie do królewskiego, a zwasz-
cza do Zamoyskiego, jest peno. Ale nie jest to tylko

zoliwe i jadowite, jest ze i szkodliwe, bo pod bardzo

niezgrabn, literack form kryje si w tych wier-

szach niepolednia zrczno intrygancka, i znajomo
sabych stron szlacheckiego czytelnika.

Zwyczajna zrczno fakcyi, która, woajc gono
w swojej wielkiej gorliwoci o rzecz publiczn, spo-

dziewa si owi stronników i pomocników, ale atwo
poj, e na umysy szlachty ówczesnej, sowa takie

mogy robi wraenie, mogy si przyczynia do utrwa-

lenia niepokoju i zaburze.
Konkluzya jest, e Zamoyskiego trzeba zrzuci

z Tarpejskiej skay, elekta Szweda uwizi, a na tron

wprowadzi prawego króla Maksymiliana ze „witego"
cesarskiego domu. Inaczej bdzie le, bo ten król nie-

zwyciony upomni si o swoje prawa i krzywdy, wy-
prawi si z wojskiem na Polsk, a wtedy oczywista

zguba: tej sile Rzplta nie podoa.
Byczyna musiaa by niema niespodziank dla

naszego heraldyka, a jego przepowiedniom taki za-

daa stanowczy fasz, jak stanowczy cios caej jego
fakcyi.

Ciekawem zjawiskiem w ówczesnej poezyi jest

przekad komed}^ Plauta, z wyranym zamiarem przy-

stosowania jej do publicznoci polskiej. Czy do sceny
take? Czy tómacz, Piotr Ciekliski myla o przed-

stawieniu, czy w tym celu tómaczy? Pytanie zaj-

mujce, a bez rozwizania, niestety. Ale w kadym
razie jest to pierwszy przypadek tego, co póniej,

w XVIII i XIX wieku, praktykowao si czsto, a na-

zywao si spolszczeniem komedyi. Tnun/mus^po pol-

sku Potrójmj (1597), odgryv,a si we Lwowie, za Zyg-
munta III; wszystkie osoby maj nazwiska polskie, nie

które wcale szczliwie wymylone, jak naprzykad
Fiingracs^ miano modego marnotrawcy. e intryga

bardzo prosta, naiwna, a akcya troch duga i nudna
N/ Tarnowski. ..Ijitcratura." T I. i.2
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temu Plautus winien, nie jego tómacz. Ten nie by
bez talentu, bo wiersz ma dobry, dyalog naturalny i y-
wy. Ta próbka za pozwala przypuszcza, e mia
ch rozszerzenia poezyi polslciej na formy nowe, moe
zaszczepienia jej w teatrze, i kae aowa, e prze-

kadów takich lub przeróbek niema wicej. Gdyby
wicej i gdyby z komedyj zabawniejszych, moe Cie-

kliski by dostarczy wzoru i nauki autorom t3^ch pó-

niejszych rodzimych dyalogów, które nie wyksztaci-

y si na komedye dlatego, e ich autorowie nie wie-

dzieli, czem komedya waciwie by powinna i jak ma
by zbudowana.

Musia by jaki iast3'nkt, jakie pragnienie poe-

zyi dramat3^cznej, moe obudzone Odpraiv Kochanow-
skiego, bo przekad Ciekliskiego nie jest jedyny.

Górnicki, którego poezya kusia take, który si w niej

czasem próbowa, (Elegia na mier ony), przetóma-

czy Trous Seneki (1589). Szkoda, e t sobie wybra;
byby równie dobrze móg tómaczy co prawdziwie

piknego, co greckiego, a cho nie byby przez to roz-

win polskiego dramatu, skoro nie daa mu impulsu

Odpmtua, to byby ozdobi literatur dobrym przeka-

dem piknej rzeczy.

Klonowicza najwczeniejszem dzieem jest Bo.ro-

lania (1584). Moe ta byaby- najwyej postawia jego

saw", jako poety, gdyby j by napisa po polsku. Nie

jest to karta geograficzna (jak jego póniejszy FUsy^to

obrazki nie szczególnie pikne, ale prawdziwe, szczerze

ruskie, z których wieje jakie naddniestrzaskie po-

wietrze, a które dowodz, e autor miewa jakie poe-

tyczne wraenia, e na swój kraj patrza z uczuciem

i z zamiowaniem jego wdziku. Hucu, idcy w gór
za niedwiedziem, moodyca lub dziewczyna, idca do

czarownicy po zioa na nieszczliw mio, wreszcie

gród ruski, Lwów, opisany nie z wielkim talentem, ale

z wielkiem uszanowaniem, a po czci z fotograficznem

podobiestwem, które si do dzi dnia nie zataro,
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wszystko to wskazuje, e Klonowicz patrza na Ru
inaczej, ni na reszt wiata. W tej pieni o Rusi jest

wicej ycia i poezyi, ni we wszystkich innych jego

dzieaci. I trzeba nieszczcia, eby to wanie napi-

sa po acinie! Rokiem póniej (1585) wyda Klono-

wicz ale nagrobne na mier Jana KochanoiusMego, poety

zacnego. Treny po piewaku „Trenów!"' Naladowane
z niego, nie tak niewolniczo, jak naladowa Winiow-
ski lub Grochowski, ale naladowane wyranie, a do
niedonie.

Jednak cho „ale" nie maj wartoci, jest jedna

rzecz, która czytelnika rozbraja i ujmuje dla autora,

to szczere uwielbienie dla Kochanowskiego i wielka

skromno. Naprzykad zakoczenie trenu XII, w któ-

rera powiedziawsz}", e Apellesa aby trzeba, ab}^ Kocha-
nowskiego malowa, a Homera, aby mu pisa nagrobek,

tak potem koczy o nim i o sobie:

Jam si te tu prawie zerwa z motyk na soce.

Jako cao, cioc skoczony zbyt po prostu, po pro-

stacku, ale z poczciwem uczuciem i susznie, najad-

niejszy jest tren pig-ty.

Uwaamy zwykle Klonowicza, jako pisarza przej-

cia i upadku, lepszego jeszcze od poetów XVII w., ju
nie tak dobrego, jak Zygmuntowscy. W swoim wielkim

poemacie dydaktyczno-moralnym ciki i nudny, w sa-

tyrycznym nie lekki ani dowcipny, w opisowym (jeeli

Flisa opisowj^m nazwa mona) jednostajny i prozaicz-

ny, ju dlatego, e jest satyrykiem, powtóre dlatego,

e jest poet miernym i nie zbyt wybrednym w smaku,

uchodzi Klonowicz za poet upadku. Jednak cieszy

si wielkiem poszanowaniem i sympaty historyków li-

teratury. Jego smutne podobno ycie, staro w nie-

dostatku, niech wspóczesnych, a nawet jego za o-
n, wszystko to otoczyo go w pamici potomnych
jakim urokiem cnoty surowej a przeladowanej.
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Nieszczliwy w yciu, patrzcy bystro z boleci na

wszystkie symptomaty moralnego i politycznego upad-

ku Rzpltej, karccy je ostro, a za to le widziany od

skarconych a poczuwajcych si do winy, zosta Klo-

nowicz w naszem wyobraeniu j,akim powanym i su-

rowym cenzorem, na którym wspóczeni mcili si za

prawd, któr im mówi; poet by niewielkim, ale by
obywatelem i moralist niepospolitej wartoci; jego

wiersz, cho nie szczególny, zasuguje na pobaanie,

bo zasuguje na szacunek indygnacya, która go zrobi-

a, czowiek, który cierpia przeladowanie dla sprawie-

dliwoci.

Oto jest powszechne zdanie o Klonowiczu, które

od historyków literatury przeszo do publicznoci. Wy-
obraamy sobie w Klonowiczu co podobiestwa z Ju-

wenalem, co ze smutn wieszczk Kassandr, co na-

wet z Sokratesem, ofiar zej Ksantypy i niewdzicz-

nych ziomków.

Wyobraenie takie moe by ogóem suszne. We
wszystkiem, co on pisze, znad dusz szlachetn, obu-

rzenie na ze, rozsdek zdrowy, i jak sympatyczn
miao w mówieniu prawdy. Historya o jego domo-

wych nieszczciach i o jego przeladowaniu przez

szlacht, ydów i Jezuitów, przy bhszem zbadaniu

okazaa si cokolwiek poetyzowan. Przeladowanie

ogranicza si do tego, e kiedy Klonowicz wyda t;woj,

bardzo zjadliw, ^c-/?o contra Jcsuitaa, Wereszczyski, ja-

ko opat sieciechowski, odebra mu sotysostwo, do tego

opactwa nalece. Trudno si dziwi i bra za ze ksi

dzu, e nie chcia pomaga czowiekowi, który, wedug
jego przekonania, szkodzi sprawie Kocioa. Domowe
za nieszczcia miay by spowodowane przez matko

ony, z, swarliw, która go przyprawia o rozliczne

procesy i przez to zniszczya na majtku. Ale czy to

jest prawd zupen, czy cokolwiek idealizowan, to zda-

je si pewnem, e pojcie Klonowicza, jako pierwsze-

go i poniekd wyjtkowego w swoim wieku satyryka,
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jako niepoledniego moralist i obywatela^ jest nieco

przesadzone. Niezaprzeczenie wszystko, co on mówi,

wytyka i gani, jest suszne i dobre; tylko to samo,

wszystko to, co on mówi, powiedzieli ju przed nim

wszyscy pisarze XVI wieku. To samo czyta ten wiek

w dzieach Reya, nie jedno w Modrzewskim, w Orze-

chowskim, w Kochanowskim, we wszystkich, którzy

o Polsce i jej obyczajach mówili, a wiemy, e mówili

wszyscy i wszyscy skaryli si na zepsucie, na zbytki,

na niesprawiedliwo, na niedbalstwo i t. d.; Klonowicz

za, mówic to samo, co oni, nie mówi tego lepiej od

nich, ale owszem, gorzej. Nie zasuguje wic na to

stanowisko, cokolwiek wyjtkowe, wzniesione nad in-

nych, jakie mu wyznaczamy; nie ma prawa uchodzi
za jakiego maego Juwenala, poet gorszej epoki, no-

szcego na sobie jej cechy, ale odkupujcego to wielk
energi i wielk gbokoci uczucia. Jest on poet bardzo

sabym, nawet sabym satyrykiem, tak, e zaledwo go za

takiego uwaa mona, a suszniej za suchego moralist.

e jest wielkim werydykiem, to prawda; e czasem

oburzenie podsunie mu jaki zwrot lub obraz energiczny,

a rozsdek jakie spostrzeenie trafne, to take praw-

da. Ale ustpy takie zdarzaj si w jego poezyi rzad-

ko, a cao, bez dowcipu, bez ognia, bez siy, bez pik-

nej formy, ani za pikn, ani nawet za ostr satyr

uchodzi nie moe. Tem mniej za pikn poezy. Je-

go dobra wola, miao, gorliwo w mówieniu praw-

dy, to przymioty bardzo pikne dla czowieka, ale nie-

dostateczne, eby kogo zrobi poet. e jest repre-

zentantem poezyi, chylcej si do upadku, to pewna;

ale to nie dlatego, e pisa wiersze satyryczne, nie dla-

tego, e jego Muza czerpaa natchnienie w uczuciach

ujemnych oburzenia i zgrozy, nie dlatego, eby wiek

skaony by dziaa zabójczo na niego i na jego poezy
(bo czemu nie wpyn tak szkodliwie na wspóczesne-

go mu Szymonowicza naprzykad?); ale poprostu dlate-

go, e by sabym poet, poet bez talentu, bez poezyi.
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Z wikszych jego dzie, Worek Judassóiu jest czy-

sto satyryczny, nieszczsna Yictoria Bcoriim jest, nie wie-

dzie jak j, okreli, satyryczne, dydaktyczno moral-

na—a Flis? Flis take nie wiedzie: powinien by by
opisowym, a jest? Suchym przewodnikiem podróy, spi-

sem miejsc, pooonych nad Wis, wierszowanym po-

radnikiem dla flisaków, jak po Wile pywa maj.
Jest tem wszystkiem razem, tylko nie poezy.

Zapewne nie jest Wisa z tych rzek uprzywilejowa-

nych, które przepywaj, kraje, tak wyjtkowo pikne,
e egluga po nich staa si' klasyczn, ekspedycy tu-

rystów i mioników piknej natury. Niema nic bar-

dzo romantycznego w tych brzegach paskich, zaro-

sych kpami i zasianych wioskami, ale jest co rodzi-

mego i swojskiego, jest ten sam rodzaj widoku, co w ca-

ym kraju, z t, rónic;j, e nad Wis ten widok cho
nie bardzo pikny, bywa adniejszy, nie tak jednostaj-

ny jak w gbi kraju, a tu i owdzie staje si prawdzi-

wie, nieraz i bardzo adnym. Skalista wyspa Ulissesa,

nie miaa w sobie nic szczególnie piknego, przecie
on widzia w niej jaki wdzik, czu jaki do niej po

cig, który Homer piknie umia wyrazie. Otó od Klo-

nowicza, od poety Wisy, galarów i flisów, daoby
si, eby wdzik Wisy i jej brzegów czu cho tak, jak

Ulisses wdzik swojej Itaki, eby niebieskie dymy, uno-

szce si nad wsiami, due jabrzdzie na zielonych pa-

stwiskach, bydo i wiejskie dzieci, kpice si przy

brzegu o zachodzie soca, eby to wszystko dziaao
na niego tak, jak na tamtego klas3'czny dym pamitny
z Odyssei. O tem ju nie mówic, e kto patrzy na

wiat okiem poety, kto ma uczucie natury, temu nie

potrzeba, jak Telimenie, Tyburu spadajcych Avód i ska-

listego wydroa Pausylippu, ten, jak Pan Tadeusz zo-

baczy pikno i w prostej brzezinie, w najprozaiczniej-

szym lesie. Ale ani tego poetycznego spojrzenia na
wiat, ani tego nie obojtnego polskiego tylko spojrze-

nia na Wis, Klonowicz nie ma wcale. Wisa we FU-
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.'^ie jest Wis kart geograficznych; dowiemy si, koo
jakici miejsc przepywa, ale jak wyglda, jakie nad ni
drzewa, jakie soce, jakie wioski, to w jego poemacie

wida tyle, co na mapie. i^^/.sjego take nie yje, nie

wiosnje, nie gada z towarzyszami, nie piewa, nie pali

ogniska w nocy, nie rachuje naprzód talarów, z który-

mi wróci do domu, flisa niema. Jest tylko dla niego

wiadomo, okoo których miejsc przepywa, gdzie si
ma bra na lewo, a gdzie na prawo, i tyle. Sowem,
spis miejsc, pooonych nad Wis i rzek do niej wpa-

dajcych, i to nie wszystkich nawet, bo „Spuszczanie

statków Wis" zaczyna si od V\''arszaw3" dopiero.

To Itinerarium wszake zaczyna si prawie w po

owi dopiero poematu. Przedtem uczy autor swego

flisa jzyka, uywanego na galarach i rónych zwy-

czajów flisackich,—to znowu mogyby by adne, ale

jest suche i obojtne; rozwodzi si nad niebezpiecze-

stwami eglugi i jej korzys'ciami, opowiada jej history

od korabiu Noego i wyprawy Argonautów, a do od-

krycia Ameryki; naucza, e pierwsz ód wyrobi czo-
wiek na wzór i podobiestwo ryby; owszem, zaczyna

jeszcze zdalsza, bo od stworzenia wiata, kiedy Bóg
rozdzieli Chaos na cztery elementy: z tych czterech je-

dnym jest woda, z wody s morza, jeziora, rzeki, sta-

wy i t. d., w niej yj róne ryby, na niej róne ptac-

two wodne; ztd dopiero przejcie do Polski, do Wisy
i do Flisu.

Zamykaj poemat rady, jak flisak ma w Gdasku
wystrzega si niepewnych i podstpnych kupców,

ustp najywszy moe ze wszystkich, cho nie oso-

bliwy.

Z tego mona powzi wyobraenie, jak ten bied-

ny -F??.s jest prozaicznym. Prawda, e autor, piszc go,

o poezyi nie myla wcale: Totus Ubellus—mówi w zako-
czeniu

—

nihil doce aliiid, quam securitatem naiigandi, et mer

caturam ufiliter exercendi in Yistula fliiiio. Czy temu za-

daniu odpowiedzia, niech sdz retmani i handlarze
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zboa. Krytyka literacka to tylko ma rau do powie-

dzenia, e kiedy mu chodzio o nauk eglowania i han-

dlu, to szkoda, e pisa j wierszem, a do tego jeszcze

wierszem saficznym, który oprócz tego, e dla niego by
trudny, dla czytelnika w duszym poemacie staje si
nieznonie monotonnym i nucym.

Najlepszem jego dzieem jest podobno Woreh Juda-

ssóiv^ czyli sle nahycie majtnoci. Dlaczego ten w tytule

koncept, który ju trci wiekiem XVII? Dlaczego „Wo-
rek Judaszów"? Bo Judasz nosi worek Chrystusa

i Apostoów, a e by chciwy i zdrajca, wic cign
z niego korzy dla siebie, i jest typem zodziei, ludzi

przedajnych, podstpnych, sowem wszystkich, którzy

le nabywaj majtnoci. Worek ten, z czterech skór

jest uszyty (znowu koncept w tytule), a te cztery skó-

ry odpowiadaj czterem gównym rodzajom zego na-

bycia majtnoci, i czterem czciom dugiego saty-

ryczno-moralnego poematu. Pierw^sza jest skóra wil-

cza, pierwsza cz obejmuje proste zodziejstwa i ra-

bunki; druga lisia, a ta oznacza tych chytr3''ch, którzy

przez podstpy, a zwaszcza przez udane naboestwo,
dochodz do pienidzy; trzecia skóra, centkowana rysia,

odpowiada prawnym wykrtom, niesusznym procesom
i wyrokom; czwarta wreszcie lwia, oznacza otwart prze-

moc, gwat i grabie. Koncept sam, cztery skóry, wto-

rek i Judasz, nie jest moe smaczny, jest wyszukany
i wymczony, ale przedmiot jest niezaprzeczenie boga-

ty, a sat3^ra na nim osnuta, moe by pen ciekawych

rysów ob3'Czajowych. To te, jakkolwiek niema w tym
worku lekkoci i humoru Horacyusza lub Krasickiego,

ani potnej piekcej ironii Juyenala, jakkolwiek pa-

lestrant zbyt czsto uczy nas, jakie kary stanowio pra-

wo rzymskie na róne opisywane przez niego przestp-

stwa, przecie czyta ^i dzi ta satyra z wikszem nie-

równie zajciem, anieli Flis; znad rodzaj niszy lepiej

zdolnoci autora odj)owiada; a forma sama, wiersz^

cho do bardzo piknych nie naley, przecie, choby
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przez to tylko, e atwiejszy i prostszy, lepiej wyglda,
ni mczca a nie zawsze zgrabna strofa saficzna we
..Flisie."

Cz pierwsza jest ciekawem w swoim rodzaju

i bardzo gruntownem studyum zodziejstwa; znad, e
autor w sdzie nabra niepospolitej tych spraw znajo-

moci. Zaczyna od definicyi prawniczej, a potem wy-

licza nieskoczony szereg gatunków i kategoryi zo-

dziejstw i zodziei; s witokradzcy, którzy z najwik-

szem upodobaniem powicaj si kradziey po kocio-

acii, s oszuci, rzezimieszki, zodzieje koni, pszczó

i t. d. bez liku.

Wszystkie prawie te rodzaje zodziejstwa maj po-

wicony sobie rozdzia osobny. Ciekawy jest ustp

o Cyganach, o ich pochodzeniu, to przynajmniej, co sa-

mi o niem opowiadaj. Inny rodzaj zodziejstwa, który

autor nazywa z rzymska de Plagio sive Plagiatu, a po

polsku ludokupstwem, rzuca do ciekawe wiato na

przemysy, zdronoci i biedy wieku. Pokazuje si
z niego, e byli wonczas ludzie, którzy robili sobie rze-

mioso i zarobek z wyprowadzania pod rónymi pozora-

mi ludzi do Turcyi, gdzie ich sprzedawali w niewol.

Przemys ten, rozpowszechniony w Polsce, a zwasz-

cza w Wgrzech, mia swoje nazwisko; Klonowicz na-

zywa tych ludzi z wgierska Martahuzami albo Mara-
kuzami.

Temat niewoli naprowadza go, naturalnie, na Ta-

tarów, którzy jasyrem tak srodze naszym dokuczali,

i nasuwa ustp o Tatarach, Jeden z najlepszych, jakie

u niego znale mona.
Prónowaniu, jako pocztkowi wszystkiego zego,

powica Klonowicz rozdzia osobny, opowiada, jak

z próniactwa dochodzi czowiek do zepsucia i niedo-

statku, ztd do kradziey, od kradziey na szubienic.

Rozdzia ciekawy, bo mona z niego zrobi sobie wyo-
braenie, jak si odbyway ledztwa karne za jego cza-

sów. Z tego, e to pisze sdzia, który si takich rze-
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czy napatrzy, i e nietylko si na tortury nie oburza^

ale zdaje si uwaa je za konieczne, wnosi mona,
e obraz musi by prawdziwy.

„Wtóra cz Worka Judaszowego, o skórze i na-

turze lisiej, a naprzód o tych, którzy pod paszczykiem
naboestwa oszukiwaj," obiecuje wicej, ni dotrzy-

muje. Z ciekawoci; patrzy czytelnik, jak nasz stary

poeta opisze Tartuffa, ale Tartuffa niema. Jest nieco

o wiejskich prorokach, cudach i zjawieniach, w które

ludzie wierz, a prorok przepowiada, daje leKarstwa

i oszukuje; jest o pielgrzymach, którzy pod pozorem

powrotu z Kompostelli lub Jerozolimy wócz si rze-

miennym dyszlem od wsi do wsi i od dworu do dwo-

ru i objadaj chopów i panów, szczegóy ciekawe przez

podobiestwo do tego, co si i dzi czasem widzi; jest

o takich, którzy zbieraj pienidze niby na stawianie

kocioów lub na inne pobone cele, na zych i chci-

wych ksiy—wreszcie do lisiej natury i skóry policze-

ni s i modzi ludzie, którzy pod pozorem przyjani

z mem, szukaj szczcia u ony.
Cz trzecia, o naturze i skórze rysiej, o wykr-

tach prawnych, niesusznych wyrokach, wyudzonych
zapisach, a gównie o lichwie, która pod piórem praw-

nika powinna bya by najobfitsz w ciekawe szczegó-

y i przypadki prawne, jest mniej zajmujca od dwóch
pierwszych. Czwartej za niema wcale. W kilku wier-

szach tylko mówi autor, e o. lwiej skórze strach pisa.

Z przytoczonych ustpów mona pozna, e ,,Wo-
rek Judaszów" nie jest wcale satyr pierwszego rzdu;
ani bardzo dowcipnie nie szczypie, ani bardzo silnie

i wymownie nie gromi. Jednak jeeli w czem pokaza
Klonowioz talent, to w tem; do Horacego, do Krasic-

kiego mu daleko, ale Naruszewicz naprzykad, o tyle

od niego póniejszy, po literacku bardziej wyksztaco-
ny, piszcy podug wzorów i majcy lepsze wyobrae-
nie o budowie satyry, wrodzonego talentu, zmysu sa-
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tyrycznego i ywoci, nie mia wicej, ni Klonowicz

w swoich lepszych ustpach.

Ale wielkiem dzieem jego ycia, tem, do lvtórego

sam przywizywa najwiliszi wag i w które woy
wszystko, co tylls:o myla i wiedzia, jest Yidoria Deo-

rum (1596). Wielki poemat aciskim helvsametrem,

w czterdziestu czterech pieniach, na siedmiuset biiako

kartkacli. Poemat, którego nikt dzi nie czyta, ale

który uywa pewnej w wiecie powagi. Nie zabawny,

ale peen rzeczy mdry cli i prawdziwych!—takie jest

o nim zdanie; w nim to mieszcz si najlepsze pomy-
sy autora, jego powany i surowy pogld na wiat, je-

go znaiomod ludzi i znajomo Polaków, jego niena-

Vvdc zego i yka satyryczna.

Jest w tem zdaniu prawda, ale jest i przesada.

Twierdzi, e niema rzeczy dobrych w ,,Victorii," byo-
by niesprawiedliwie, jak twierdzi, e ich jest wicej
lub e s lepsze, ni u innych pisarzy. Pod wzgldem
moralnym i patryotycznym, „Yictoria" ma warto do-

brego zamiaru i trafnego nieraz zapatrywania, ale war-

to ta, która moe byaby niepospolit, gdybj' dzieo

pisane byo proz, zmniejszona jest ogromnie przez to,

e ono jest poematem.. Pod wzgldem literackim dzie-

o jest tak sabe, e nietylko najgorzej wiadczy o ar-

tystycznych zdolnociach autora, ale szkodzi nawet

tym rzeczom dobrym, jakie si w tem dziele znajduj.

eby si o tem przekona, do je opisa. W przed-

mowie mówi autor, e szczcie czowieka zamyka si

w trzech rzeczach, które s: dobrze si urodzi, dobrze

y, dobrze umrze. Celem, do którego dzieo zmie-

rza, jest dopomódz ludziom do poznania, jak maj do-

brze y, a dobrze yjc, przez cae ycie uczy si
dobrze umiera. Co wicej, autor prawie nas uczy
obiecuje, jak si dobrze rodzi mamy; bo pod tem so-

wem rozumie nietylko samo szczliwe przyjcie na

wiat, ale i pierwsze troskliwe i rozumne starania oko-
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o wieku dziecinnego. Pobudzio go za do pisania

obyczajów wieku jego zepsucie, i dlatego on cz-
sto w wierszach swoich pozwala sobie wiele, jaków sa-

tyrze, zastrzegajc si wszake, e chce byc monitorem,

nie za derisorem (upomina, nie wydrwiwac) ,,chrze-

cijask mioci Juvenalow licency temperujc."
Zdawaoby si wic, e poemat bdzie jakiem

satyryczne moralnem kazaniem na w^ystpki wieku

i traktatem o sztuce dobrego ycia i dobrej mierci.

Ale do tego jeszcze dodaje, zawsze w przedmowie, e
chce mówi o wychowaniu prawdziwego bohatera, ro-

zumiejc, zdaje si, przez tego herosa poprostu porzd-
nego czowieka. Zbiera si tych materyj tyle, e ju
z góry nie mona si dziwie obszernoci dziea, a jesz-

cze nie syszymy nic o bogach i o ich „Yictorii:" nie do-

mylamy, si jak ta zapowiedziana w przedmowie tre
poematu zgodzi si z jego t}' tulem, i jakim sztucznym

wzem poeta jedno z drugim zwie?
Tego nie zgadniemy naw^et, kiedy usyszymy

o bogach. W pierwszej pieni, raczej rozdziale, opo-

wiada nam autor, e bogowie i póbogi mitologii byli

synami Jowisza, jak naprzykad Herkules, Kastor i Pol-

luks i inni, i ci byli dobrzy i szlachetni Byli znów
inni, synowie Neptuna podug jednych. Ziemi podug
innych, li i zuchwali, którzy chcieli bogów strci
z Olimpu; tacy byli Lestrj^goni, którzy jedli ludzi, C}^-

klopy, giganty i t. d. .. Mniemamy ju co chwyta? Za-

pewne autor przysuy si nam jak wielk quasi-epo-

pe o walce bogów z Tytanami, która bdzie bardzo

mitologiczn, z formy podobn do nieszczsnych p ó
niejszych aleksandryjskich lub rzymskich poematów bo"

haterskich, a w gruncie allegoryczn moe i ozdobion
satyrycznemi alluzyami do wieku i jego zepsucia. To
moe Klonow^icz zamierza, moe o takim poema-

cie marzy — gdyby nie, po cóby by tych bogów
wspomina i wylicza, po co ich „Yictoria" — ale nie

zrobi nawet tego. Kiedy w pierwszym rozdziale
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powiedzia, e byy jakie zuciwae Tj^tany, któ-

re walczyy z dziec'rai Jowisza, porzuca icli znowu,

przez cay cig dziea nie syszymy o nich, a dopie-

ro w ostatnicti rozdziaach wraca do nich, opowia-

da icli pochodzenie i posta, dowodzi, e w.edug
wszelkiego prawdopodobiestwa, byli niegdy jacy ol-

brzymi na wiecie, szuka analogii pomidzy mitem
o Tytanach a zbuntowanymi anioami z Pisma w.,

tómaczy, e przez gigantów rozumie wszystkich lu-

dzi zych, bezbonych, nieprzyjació Boga, i mówi, e
jak Jowisz Tytanów, jak Chrystus szatana, tak cnota

zwyciy zych i ze, Victoria Deorum est Victoria

Yirtutis.

. Treci epickiej niema adnej, a bogowie, ich

nieprzyjaciele i ich zwycistwie nie graj, roli adnej,

s tylko okras na tytule, niesmaczn przypraw, eru-

dycyjno-poetyczn zachciank, której autor o tyle na-

wet usprawiedliwi nie umia, eby j jako cho na

pozór z treci swego poematu poczy.
Zaledwo go zacz bowiem, zapomina o bogach

i o gigantach i zaczyna prawi o szlachectwie, de ve-

ra et faJsa nobiliate. Zkd? Dla czego? On powiada, e
poemat cay jest o cnocie, a nohilitas est virtutis alumna^

przeto susznie od szlachectwa zacz powinien. Ró-
nie pojmuj je ludzie, a najczciej bdnie, jedni za-

sadzaj je na urodzeniu, drudzy na bogactwie, inni na

godnociach i zaszczytach, na piknoci, na zbytkach,

na zrcznoci, na srogoci. Wszystkie te zdania s
mylne, i wszystkie autor po kolei zbi obiecuje, za-

powiadajc z góry w ilu rozdziaach i w których

na które z tych zda odpowiada bdzie. I tak, na-

przykad, e prawdziwe szlachectwo nie zasadza si na

urodzeniu, tego bdzie dowodzi we wszystkich roz-

dziaach a do 24, potem do 28, e nie polega w bo-

kgactwie.
Ten porzdny podzia materyi moe by

chwalebnym, ale poetycznym nie jest.

Moemy wic zapomnie o bogach i wszystkiem
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innem, a ledzie cigu jego myli o szlachectwie.

Szlachectwo, szlachetno, jest rzecz, konieczn na

wiecie, która zawsze bya i bdzie, a pochodzi ztd,

e jedni ludzie z natury s dzielni i zdolni, drudzy do

niczego, pierwsi s u blinich w poszanowaniu, drudzy

w pogardzie. Stopniowanie jest wszdzie i wewszyst-
kiem: orze jest pierwszym midzy ptakami, lew mi-
dzy zwierzem, soce midzy planetami; nawet u bo-

gów byy stopnie, bo byli mniejsi i Aviksi, ale zasad
i miar szlachectwa jest szlachetno, jest warto
czowieka. Gównym jej warunkiem jest cnota, cnota

doskonaa, zoona ze wszystkich cnót poszczególnych,

midzy którem.i pierwsze i kardynalne s Prudentia,

Justitia, Fortitudo i Temperantia, a drugim i wielkim

warunkiem prawdziwego szlachectwa jest nauka, w}-
ksztacenie, które jak do szlachectwa jest potrzebnem
najlepiej mona pozna ztd, e samo sowo ,,nobilitas"

pochodzi od „nosse." Nastpuje dowodzenie, e samo
szlachetne urodzenie nie stanowi szlachectwa. Wielu

bohaterów, wielu witych rodzio si w nizkira stanie.

I tak, naprzykad, Adam nie mia antenatów wcale; oj-

ciec Abrahama, Thare, by jak ma, nieznan figu-

r; Cyrus by synem onierza; Agatokles—garncarza;

Servius Tulius by niewolnikiem, Taruinius kupcem,

Piast koodziejem. Co wicej, wszake bywali wielc}'

ludzie nietylko z nizkiego, ale z nieprawego urodzenia.

A co najdziwniejsze, (istotnie najdziwniejsze, e kto
tego argumentu uywa z wszelk powag i zaufaniem

w jego warto), bogowie sami wychodzili z nizkiej

ekstrakcyi; Wenera urodzia si z piany morskiej, wca-

le nieszlachetnie; Jowisz mia koz za mamlv. Jaka mu
siaa by powaga staroytnoci, jaka wiara w jej wy-
szo i jak jej pojcia i mity musiay by 3'we
w tym wieku, jeeli historya Jowisza i Merkurego mo-

ga suy za argument i przykad, jak gdyby bya wzi-
t z rzeczywistoci, z historyi.

Na odwrót znowu z ojców szlachetnych rodzili si
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synowie podli: Wulkan, jedyny z prawego oa syn Jo-

wisza; Xerxes, syn C.ycerona, najwikszego z filozo-

fów, by gupi i t. p.

Dlaczego ludzie nie dziedzicz moralnych przymio-

tów swoich rodziców? Powodem jest wychowanie fi-

zyczne i moralne, pokarm mamki, nieraz i ze obycza-

je matki. Z tego twierdzenia wysnuwa si dugi ustp
satyryczny o kobietach i ich zepsuciu; ustp kopiowa-

ny cho nie powtórzony ywcem z Juvenala satyry

o kobietach, a przez to samo nie zastosowany wcale

do wspóczesnego zepsucia w Polsce. Owe przykady
Pasiphay i Messaliny mogy mie przystosowanie

w Rzymie za Cezarów, ale Boileau ju bardzo przesa-

dzi, kiedy podug tego wzoru opisywa zepsucie (jak-

kolwiek wielkie) zp Ludwika XIV, w swojej saty-

rze „Les Femmes:" tem bardziej przesadza Klonowicz,

a z tego ustpu o obyczajach kobiet, jedynym, który nosi

na sobie cech prawdy i rzeczywistoci, jest ten, który

prawie dosownie znajduje si w drugiej czci „Worl;a

Judaszowego."

Przechodzimy potem do zniewieciaoci i zbyt-

ków szlachty polskiej, w mieszkaniach, biesiadach,

ubiorach, do pochway miernoci i wiejskiego ycia.

W przedmowie autor obieca mówi o sposobie jakim

si wychowuj prawdziwi heroes. Istotnie, o to mu
chodzi. Nie trzeba dzieci chowa w zbytkach i mik-
koci; to punkt wyjcia, który go prowadzi do owej

dygresyi o przepychu polskim i jego zgubnych skut-

kach. Ale to, co o zbytku mówi, jak i to, co o mier-

noci, to znowu czytalimy ju nieraz u dawniejszych

pisarzy, a zwaszcza u Reya. Ustp ten tak przypo-

mina „Z3^wot Poczciwego Czowieka," e w pochwale

wiejskiego i miernego ycia, w opisie wiejskich zaj
i „rozkoszy," w rónych porach roku, Klonowicz zga-

dza si z nim zupenie co do myli, jeeli nie co do

sowa.
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Przytoczone epizody satyryczne o kobietach i zbyt-

kach suy mog za przykad, jak lunie i jak nie-

zgrabnie autor wie je z treci gówn swego dziea,

i jak nieporzdnie szykuje przedmioty- szlachectwo,

wychowanie dzieci, zepsucie kobiet, gospodarstwo wiej-

skie, wszystko to pomieszane, tak, e doj nie mona,
gdzie si jedno koczy, gdzie drugie zaczyna, a przy

kadej sposobnoci, choby najbahszej, nie moe wy-
trzyma, tylko wypowie wszystko, co tylko wie, czy

to do rzeczy nale}'', czy nie. Naprzykad, przy pochwa-

le wiejskiego ycia daje ma teory gospodarstwa;

gdzieindziej, mówic, e szlachetnemu czowiekovri po-

trzebna jest nauka, nietylko wylicza najrozmaitsze nau-

ki, ale je nawet potrochii wykada, daje jakie elemen-

tarne wiadomoci z matematyki, naprz3^kad, z astro-

nomii...—kiedy mówi, e suba onierska jest najwa-

ciwszem dla szlachetnego czowieka powoaniem, po-

daje w krótkoci gówne nocye o sztuce wojennej.

e szlachectwo nie zaley od bogactwa, tego tak

dugo dowodzie nie potrzebuje; mówi tylko, e gdyby
tak byo, szlachetnymi byliby zodzieje, lichwiarze, oszu-

ci, raeretrices i ydzi. Warto bogactwai jego szlachet-

no zaley od sposobu jego nabycia i uycia. To znowu
daje mu pochop do uderzania na nieprawe nabycie ma-

jtku, na gwat, ucisk, niesprawiedliwo, na wojny, na

ksiy chciwych lub ambitnych, rzeczy te same nie-

mal co w trzeciej czci „Worka Judaszowego," z dodat-

kiem ustpu de rusticorum aerumnis, który wiadczy
dobrze za autorem, cho nie za poet. Ciekawe jest

to, e kiedy mówi o sposobach zarobkowania, pozwo-

lonych i waciwych szlachetnemu czowiekowi, obu-

rza si na przesd, który wzbrania szlachcicowi rze-

miosa i handlu. Jedyne zajcia Jemu nie przystojne

s albo artes sordidae, jak lichwa, szulerstwo i podob-

ne, albo artes ludicrae, naprzykad, grywa za pieni-

dze, skaka na linie, kuglarstwo i t. p.

Im dalej tern bardziej zaciera si zwizek, a wtek
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gubi pod mnóstwem epizodów; s niektóre nawet po-

litycznej treci, naprzykad o zodziejstwach skarbu

Rzptej, o nierzdzie, o wolnoci i swawoli, o wojnach,

kiedy je susznie prowadzi mona i naley; samo za

koczenie poematu jest wzywaniem do wojny, jest to

pod tytuem ,,Carmen Classicum," które autor przeo-y na polskie, jako Poiar i Wróka o Upadku 3locy Tu-

reckiej.

Ostatnie rozdziay, jak wyej wspomniano, mówi
znowu o Tytanach i bogach, mówi, e bya midzy
nimi walka, w k'órej bogowie odnieli zwycistwo.
Wróba, e cnota zwyciy ze, co bdzie prawdzi-

wem zwycistwem bogów i Boga, a na ostatku we-

zwanie do maego królewicza Wadysawa i maego
Tomasza Zamoyskiego, eby strzegc cnoty i miujc
j, dopomagali do jej i bogów zwycistwa.

Trzebaby by Rzymianinem, a przynajmniej filo-

logiem, eby sdzie heksametry Klonowicza i jego j-
zyk. Nieznawcy wydaj si one ani bardzo ze ani

pikne. Zreszt przytoczona tre Vv^ystarcza, eby
pozna, i poemat jest istotnie potworny. Gdyby Klo-

nowicz by napisa proz traktat o szlachectwie, nio

znalelibymy w nim zapewne nic nowego; w tem co

mówi o swoim wieku, nic, czegobymy ju z jego po-

przedników nie znali: ale mielibymy drugie dzieo

moralnej treci, w rodzaju ,,ywota Poczciwego Czo-
wieka," moe równej, moe wikszej wartoci. Przez

swoj poetyczn form za, staa si „Yictoria" nudn
i cik nad wszelkie pojcie, a przez poetyczne do-

datki bardzo zawikan i nieporzdn. Nie mona za-

przeczy, eby to, co Klonowicz mówi, nie byo susz-

nem i dobrem, ale wielkiego daru obserwacyi, bystrej

nagany wieku, zatem prawdziwego talentu satyrycz-

nego, dopatrzy si w tem dziele nie mona.
Gdyby mniej prawi ogólników o zepsuciu oby-

czajów, a wicej powstawa na fakty i na ze specy-

ficznie polskie, gdyby by da pokój Messalinie, a ude-

.Sf. Taniouski. „Literatura." T. I. 2iO
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rza na zepsucie w yciu publicznem, miaby wicej
historycznej, a moe i praktycznej wartoci. Przedmio-

tu nie brako, gdyby go by cticia widzied; Pasipiae

bya w mitologii, Messalina w Juvenalu, ale Krzysztof

Zborowski, naprzykad, by w Polsce. Jego i jemu po-

dobnych jednak Klonowicz nie widzi. Jego „Yictoria,"

jakkolwiek aowa trzeba, e nie jest napisana po

polsku, bo miaaby i dla nas wicej wartoci i dla

wspóczesnych moe wicej skutku, jest dziwacznem
dzieem moralisty nie wielkiego, ale rozsdnego i trze-

wego, który na swoje nieszczcie chcia zosta poe-

t; jest przytem dzieem czowieka naiwnego, jakich

byo wielu w tym wieku wieym i niedowiadczo-

nym w rzeczach literackich, któremu si zdawao, e
im wicej spraw i rzeczy ksika dotyka, na im wi-
cej kwestyj odpowiada, tern wicej jest warta, i wyo-
braa sobie, e mona obj wszystko w jednej ksi-
ce. Woy wic w ni ca swoj mdro i nauk,
wszystko, co tylko wiedzia, zrobi z niej jakie Omnia
in Omnibus, w którym lunie i na pozór tylko powi-
zane z sob epizody mówi o wszystkich rzeczach

i niektórych innych, o szlachectwie, o cnocie, o wy-
chowaniu, o matematyce, o wojnie, o gospodarstwie,

o astrologii—encyklopedya naukowo nie wiele warta,

artystycznie potworna.—Wszystko razem wziwszy,
Klonowicz jest pisarzem, którego najwikszym bdem
i nieszczciem jest to, e pisa wierszem. Jzyk jego

jest jeszcze do czA^sty, smak nie tak zepsuty, eby
by musia by smutnym reprezentantem poezyi upa-

dajcej. Jego poezya dlatego nie naley do dobrej

epoki, e on nie mia poetycznego talentu. Gdyby by
chcia poprzesta na prozie, to przy swojem wykszta-
ceniu niepoledniem, przy swoim zdrow3'm i szlachet-

nym pogldzie na wiat, przy swojej polszczynie jesz-

cze czystej i nie zepsutej, liczyby si dzi moie do
dobrych pisarzy dobrej epoki i do'znakomitszych rodzi-

mych moralistów polskich, zamiast liczy si do smut-
nego szeregu sabych polskich poetów.
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Co si tym czasie mnoy, to maa powiastka;

znak e potrzeba czytania, raczej potrzeba zajcia i za-

bawienia wyobrani wzrosa. Pierwsza poowa XVI
wieku miaa ju takie czytania, przeznaczone da za-

bawy; Historye Rsymshie, Rozmow Marchota. Ae teraz

przybywa icti wiele, wszystkie (jak dawniej) przeka-
dane lub przerabiane z niemieckicli i woskici, Histo-

rya o Magelonie, o Meluzynie, o AleJcsandrze Wielkim,

o Cesarsu Ottonie, o Sowizdrzale, i t. d. Musiay podo-

ba si bardzo, bo wyda miay wiele, a do XYIII
wieku. Rodzaj ten rozwinie si w wieku XVII, a z cza-

sem przemieni si nawet na wielkie powieci wier-

szem, które take dotrwaj a do wieku XVIII.





II.

Kronika Pol.-ka Bielskiego. Zwrot w literaturze politycznej. War-
szewieki. Wereszczyski. Górnicki Grabowski.

Caa ta poezya zostaje daleko w tyle za proz
tych lat. Historya jest wprawdzie ubosza, bo Heiden-

stein pracuje oczywicie nad pozostaemi ksigami Be-

riim Polonicarwn, ale ich nie ogasza; a jedna teraz wy-
chodzi i zamyka dziejopisarstwo XVI wieku Kronila

Tolsht, Bielskiego.

Ta, ostatnia, znowu podobna jest zupenie do daw-

niejszych, znowu wiernie i cile trzyma si Dugoszo-
wego i Kro merowego typu kroniki, o nowe odkrycia

si nie kusi, pow^tarza tylko tradycyjn history od

Lecha, dawne czasy opowiada wiernie za poprzednika-

mi, dalsze, gdzie tamtych ju zabrako, na wasn r-
k; sowem, nale}-^ zupenie do tej szkoy kronikarzy,

któr otwiera Dugosz, a skada Miechow^Ha Decius

Wapowski i Kromer, i jest w niej ostatnim. Po nim
ju takich kronik nie bdzie; kierunek, wskazany przez

Orzechow^skiego, bierze gór stanowczo, i od koca
XVI wieku historycy polscy s kronikarzami wspó-
czesnych sobie wypadków. Tworzy si szkoa nowa,

której pierwszym praecursorem by Orzechowski, naj-

wietniejszym reprezentantem w wieku XVi Heiden-

stein, a która, utrzymujc si przez cay wiek XVII,
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bo do niej naley i Piasecki, i ubieski, i Kochow-
ski, i Rudawski, koczy si ju w wieku XV1IL na

Otwinowskim.

Kronika Bielskiego jest wic ostatni z rodu:

i w najwaniejszych, gównych rzeczach sd o niej

musi byc mniej wicej taki sam, jak o kronikach po-

przedników. Bielski postpuje zupenie, jak oni: powta-

rza za Dugoszem, a podobno wicej jeszcze za gad-
szym i w jego czasach sawniejszym Kromerem, da-

lej powtarza za Wapowskim, za Orzechowskim, cza-

sy Stefana podobno za Heidensteinem, sowem, kom-
piluje, jak dawniejsi, a róni si od nich tem jedynie,

e Kronilia PoIsJm syna, jak niegdy Krotiika wiata oj-

ca, pisana jest po polsku.

Bo dzi ju sprawa ta zdaje si byc stanowczo

rozjanion, a autorstwo „Kroniki Polskiej" stanowczo

przyznane Joachimowi Bielskiemu. Wiadomo, e wt
pliwo wszcza si ztd, e syn wyda Kronik jako

dzieo ojca, Marcina, który mia j pisa do swojej

mierci, zaszej w roku 1575, a syn tylko ostatnie lat

jedenacie dopisa. Wszelako z tego, co sam w przed-

mowie m.ówi, e musia opowiada dzieje kilku pano-

wa, z przywileju królewskiego doczonego do pierw-

szego W3^dania, z innnych wspóczesnych wiadectw,

wreszcie z porównania jzyka i stylu w „Kronice wiata"
i w „Kronice Polskiej," dowiedli znawcy, e dzieo jest

nie ojca, ale syna. Tylko niektóre ustpy rozpozna-

no, jako bdce Marcinowego pióra; mianowicie, jedne

z nich weszy prawie w caoci z „Kroniki wiata" (.pa

nowanie okietka i Kazimierza)—inne, nieliczne, byy
zapewne fragmentami lub notatkami, do Ktonild PoWcicj

przez Marcina przygotowanemi. Zdaje si, e ojciec pisa

j zamierza, po czci moe i pisa zacz, ale ksig uo-

y syn, a tylko niektóre zapiski ojca do niej wcign.
Nowsi krytycy, od Ossoliskiego poczwszy, zaj-

mowali si wiele t kwesty Bielskich, a w ostatnich

czasach (Nehring) doszli do takiej w tej mierze pew-
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iioci, e wskazuj najdokadniej wsz^-^stkie róda.
z jakici Joachim wiadomoci swoje czerpa, wszyst-

kici autorów, za którymi powtarza. I tal<;, rozrónia-

j w Kronice dwie poowy od siebie odmienne. Pierw-

sza doctiodzi do roku 1553. W tej trzyma si Bielski

zrazu Dugosza, ale nie wprost, tylko za porednic-

twem Kromera, z którego bierze swoje wiadomoci
i którego bdy powtarza, gdzieniegdzie wciela w swo-

je dzieo cae ustpy z ojcowskiej Kromki iviaa—da-

lej, gd}^ Kromera nie stao, trzyma si WapowsKiego,
a do pierwszycli lat Zygmunta Augusta su rau An-

nale Orzechowskiego. A do tej daty, 1553, wszystko,

co wie, wzite jest z tych pisarzy.

Dalej, do Zygmunta Augusta, róde mu zabrako;

z Gwagnina tylko mia gdzieniegdzie korzysta, ale to

byy lata wspóczesne, wypadki, na które sam patrza,

a w których nieraz bra udzia; aktorowie, wiadkowie
najblisi yli, on ich zna, mia wic ywych róde
dosy, a przez swoje stosunki móg mie i najwaniej-

sze dokumenta. To te ta cz Kroniki, panowanie
Zygmunta Augusta, uchodzi za najcenniejsz i ze

wszystkich najbardziej wasn. Bo ju panowanie Hen-
ryka i Stefana, jak dowodz krytycy przytaczanymi
ustpami, byo pisane z pomoc Solikowskiego i Hei-

densteina. Jest wic Bielski do ostatka kompilatorem,

jak cay ten szereg kronikarzy, do którego naley;
szkoa wystpuje w nim po raz ostatni ze wszystkiemi

swojemi waciwemi cechami.

Co mu przyzna trzeba, to, e j zamyka godnie,

nawet wietnie. Bez takiej wielkiej zdolnoci i zasugi,

bez takiej wartoci ródowej, jak ma Dugosz, bez ta-

kiej u wspóczesnych i potomnych sawy, jak cieszy

si Kromer, który i dla niego by najwiksz powag,
ideaem histor3^ka, ma on swój wdzik osobny, który
nie ley wprawdzie w jego talencie dzieiopisarskim,

i od niego nie zaley, ale który sprawia, e jest od
Kromera milszym. Pisze po polsku; w kad^^m razie
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byoby to zasug; ale w tern, jak pisze, tkwi jego wa-
ciwa warto. Europejskie wychowanie Kromera, je-

go otarcie si po wiecie, jego wyksztacenie literac-

kie, moe i dyplomatyczne powoanie, wreszcie jego

ozdobna elegancka acina, nadaj mu pewien pozór

gadki, cywilizowany, ale nieco kosmopolityczny. Zna-
miona i waciwoci Polaka zniky, zosta Europejczyk.

Bielski pisze po polsku, a w jego polszczynie, kla-

sycznie prostej i piknej, odbija si caa prostota z ja-

k Polak ówczesny mówi i z jak myla. To jest

jzyk polski, jak go Pan Bóg stworzy i jak lud mówi,
bez adnych dodatków, ozdób, zwrotów, w jakie upo-

saya go literatura, poezya, wymowa, teorya stylu

i t. d. Tylko bez tych dodatków take, jakimi go
szpeci przypadek, nieuwaga, rubasznod, grubijastwo
i t. d. Prostoty i naturalnoci jzyka w takim stopniu,

jak on, nie posiada moe aden z naszych prozaików

tego wieku, bo ju proza Górnickiego, nie mówic o pa-

tetycznej prozie Skargi, jest sztuczniej sza, wicej lite-

racka, za prostota i naturalno stylu Reya, nie umia-

a by szlachetn i pikn.
A jak klasycznie po polsku pisze, tak i myli;

w wyobraniach jak w^ wyraeniach ma jak pierwot-

n prostot i naiwno, w pojciach swoich ma zdro-

wy rozsdek i zdrowy zmys moralny, które sprawiaj,

e jego Kronika wyglda tak, jak gdyby bya pisana

przez chopa, któryby by rozumny i okrzesany, a któ-

ryby przecie nie straci swojego typu, swojego cha-

rakteru wiejskiego.

Jego gówne wady s te, e wypadki wi si
u niego chronologicznym tylko porzdkiem, e rzeczy

drobne i annalistyczne zapiski zajmuj zbyt wiele miej-

sca, e piszc za mnymi, powtarza czsto ich pomyki,
a czsto i sam jest niedokadny - to wszystko prawda.

Ale gdyby tych wad nie mia, byby czem wicej, ni
kronikarzem; on wicej niczem nie jest, i moe si nie

domyla, e mona byc liistorykiem i czego do tego
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potrzeba. Jako kronikarz jest typowy; ma wszystkie

cechy i wasnoci rodzaju, nie jest gorszym od innych,

jeeli nie jest lepszym, a jest od nich prostszym, bar-

dziej szczero-polskim, milszym. Jego szkoa bya za-

pewne najniszym szczeblem dziejopisarstwa i musiaa
si skoczy, jeeli ono miao naprzód postpi—to

te skoczya si zaraz, nie trzeba si na niego niecier-

pliwie, bo jest ju ostatnim. Po nim ju takich nie

bdzie, a przed nim byli kronikarze zdolniejsi, moe
byli uczesi, ale sympatyczniejszego, milszego podob-

no nie byo.
Pisarze polityczni wystpuj w wikszej liczbie

i wietniej; a biece wypadki, stan Rzeczypospolitej,

naday im charakter odmienny od tego, jaki miaa ta

ga pimiennictwa przed mierci Zygmunta Augu-
sta, przed woln elekcy. A dotd statyci nasi wi-

dzieli potrzeb rónych zmian, upominali o nie, prze-

strzegali, e moe byc le; ale obejmowali wszystkie

zmiany, jakie mieli za potrzebne, wszystkie stawiali na

równi, adna nie wydawaa im si pilniejsz i konecz-
niejsz od innych. Modrzewski zakrela wielki pro-

gram poprawy I^zeczypospolitej, a opiera t popraw
na stosunkach spoecznych. Tak si naprawia, takie

ukada si programy, kiedy si ma czas, swobod dzia-

ania i kiedy si liczy na bezpieczestwo. Ale teraz,

po drugiem, a dopiero po trzeciem bezkrólewiu po elek-

cyach podwójnych, skutkach domowych fakcyj a za-

granicznych pokus i wpywów, po uniknionej przypad-

kiem tylko (przez mier cesarza) wojnie za pierwszym
razem, po wojnie cho zwyciskiej za razem drugim,

musiao u ludzi mylcych zrodzi si przekonanie, e
w na?zej konstytucyi jest jaki bd organiczny i e
ten jest naszem niebezpieczestwem gównem, zatem
przedewszystkiem potrzebuje naprawy. Statyci wic,
reformatorowie Rzpltej, zwracaj odtd najwiksz
uwag na to jakie ze, tkwice w naszem prawie pu-

blicznem. Wielkie programy, poprawa, obejmujca
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wszystkie stosunki, usuwaj si w gb^ reforma spo-

eczna zwaszcza, najtrudniejsza, z natur}?- swojej naj-

powolniejsza ze wszystkich, przypomina si jeszcze cza-

sem, ale z cicha, jak gdyby dla spokojnoci sumienia

tylko; a na pierwszy plan wystpuje kwestya formy

rzdu, kwestya konstytucyi; poprawa Rzpltej zajmuje

sic gównie stron polityczn tej sprawy. Tak bdzie
dugo, a do Staszyca, do schyku XVIII wieku, kiedy

widoczny i blizki upadek kae na gwat bra si do

ratunku, i czy spoeczni' i polityczny pierwiastek na-

prawy Rzecz3^pospolitej—za póno.
Pierwszym, który ten zwrot w literaturze poli-

tycznej oznacza, jest pisarz najmniej ze wspóczesnych
sympatyczny, owszem nie sympatyczny wcale; nizki ja-

ko charakter, nie wysoki jako talent, ale rozumny
i przez swój sposób widzenia zajmujcy, bo wyjtko-
wy, Krzysztof Warszewicki. Wystpuje on widoczniej

ju podczas elekcyi Henryka i zaraz na wstpie daje

pozna 3woj n^itur nieszlachetn, kiedy w szumnym
panegiryku wynosi pod niebiosa tego Henryka, prze-

ciw któremu wszystkimi siami i wpywami swoimi

pracowa, jako gorliwi'- stronnik austryacki. W drugiem
bezkrólewiu znowu Austryal^om suy, a po niem zno-

wu Batoremu i suy i kadzi, moe nawet szczerze.

W mowie bowiem fo mierci L-róln Stefana na (ilóicnyin

zjedzie 3Ia:oirieckim (1587) tómaczy nietylko dobrze,

ale wymownie (jedyny raz w yciu) zasugi i zamiary

zmarego. Domaga si te usilnie, natarcz3'wie, jakie-

go sposobu uporzdkowania bezkrólewi i zabezpie-

czenia Rzpltej. Do tej materyi wróci on w swojem
gównem dziele, de Optimo Statu LihrrM/s. Przedtem
jednak, za bezkrólewia po Stefanie, nietylko popiera

znowu kandydatur arcj^ksicia (nie ogoszona Boznto-

tca LecliHy z Czechem i Orarya pro Ma.rimiliano Bcgc), ale

samego tego mniemanego króla uczy, co ma robie, e-
by Polsk zaburzy (memorya de Rebus Polonicis tur-

bandis). Póniej, kiedy Austrya stara si skierowa
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na Polsk gówny prd i ciar wojny tureckiej, War-
szewicki znowu (1593) w czternastu Turajl-ach, do naj-

wyszego stopnia retorycznych i such^^ch, w rozumo-

waniu za sabych, chce namówi i zagrza Rzplt do

ligi i do wojny przeciw Turkom. Wreszcie (1598) wy-

daje de Oj'tiiiio Stdfu IJhertatis., dyalog jak Pyalogi Orze-

chowskiego, jak Ivochanowskiego WróJci, z t rónic,
e prowadzony midzy liistorycznemi i znacznemi oso-

bami (kanclerz Ocieski, Padniewski i Orzechowski),

a pisany daleko gorzej, ni pisywa Orzechowski. Gów-
n myl i zasug tego dzieka jest rozumna i' suro-

wa kryWka bezradnoci i bezskutecznoci sejmów, da-

lej krytyka elekcyi, której dobrego sposobu nikt ni-

gdy wynale nie zdoa. Autor nie da wyranie jej

zniesienia; zapewne brak mu odwagi, Ale ze wszyst-

kiego, co mówi, zna, e to zniesienie uwaaby za

pierwszy warunek naprawy Rzeczypospolitej. Gorliwy

zwolennik i wielbiciel austryackiego domu, austryac-

kiej polityki, jest monarchist stanowczym. Wszyscy
inni daj tylko raodyfikacyi, lepszego opisania elek-

cyi; Warszewicki jeden wystawia j jako zasadniczo,

absolutnie z.
Krytyka sejmów jest najostrzejsza moe ze wszyst-

kich, jakie dotd byy; sposoby ich uporzdkowania
i ich skutecznoci, wskazane wcale rozumnie. Nieraz

bardzo zrczne wskazówki, jak panujcy moe sobie

radzi z opozycyami. Jednem sowem rozumna ksi-
ka, w której prawd jest duo. Szkoda tylko, e ksi-
ka za, ciko, sucho, a szumnie pisana; szkoda wik-
sza, e rozumny autor, k_óry widocznie móg wyj na
poytecznego czowieka, przez wykrtny nizki charak-

ter sta si i szkodliwym i nie szanownym.
Jego druga ksika, de Legato et Legatione (1595),

jest naprzód lepsza, bo celowi swojemu zupenie od-

powiada, potem jest ciekawa, bo pozwala wejrze
w mechanizm, w obyczaj dyplomacyi XVI Avieku; da-

lej jest bardzo praktyczna, bardzo przydatna, kiedy
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uczy posa, jak si ma zai-'hoAV3nvac wzgldem obces^o

i wzgldem wasnego dworu, a wreszcie jest godna
uwagi i wdzicznoci przez to, e jedyna w literatu-

rze, zajmuje si tem, co nasi pisarze zaniedbuj, a za-

pewne zaniedbywaa i nasza Rzeczpospolita: sub dy-

plomatyczn, jej zadaniami, obowizkami i warunkami
powodzenia.

Gd5''by Warszewicki by tylko fanatykiem polity-

ki austryackiej *), gdyby by za ni pisa, mówi, agi-

towa na elekcyach, monaby mówi, e mia susz-

no lub nie, ale nie monaby mu nic naprawd za-

rzucie; byby doktrynerem moe uprzedzonym, krzywo

rzeczy widzcym, ale szanownym zreszt, a ze wzgldu
na cao jego przekona, oryginalnym w ówczesnej

Polsce wyjtkiem. Na nieszczcie, sympatye austryac-

kie pocigny go po za granic czynów, dozwolonych

sumieniem porzdnego czowieka i Polaka. Archiwum
wiedeskie przechowuje jego memorya, podany cesa-

rzowi Maksymilianowi po elekcyi Batorego, teraz ju
(przez pana Wierzbowskiego) ogoszony, w którym

uczy go, jak ma uzurpatora z Polski wyrzucie, a tron

sobie susznie nalecy osir. e cesarza uwaa za

prawego króla, Batorego za przywaszczyciela, to jesz-

cze daoby si usprawiedliwi;. Elekcya b3'a podwój-

na, alem zupenie prawn nie bya adna, a cho
prawniejsz i prawdziwsz bya elekcya Stetana, prze-

cie da si przypuci, e kto w dobrej wierze m.ia

tamtego za prawego króla. Podobnie móg myle przy

elekcyi Zygmunta III. Ale co w dobrej wierze zrobi

si nie dao, co z sumieniem uczciwego czowieka
i Polaka zgodzi si nie mogo, a przeto usprawiedli-

wionem by nie moe, to zachca, namawia cesarza,

eby szed do Polski z wojskiem, uczy go, jak ma
korzysta z niezgod i ambicyj polskich, jak podchleb-

stwem i przekupstwem cz3"li demoralizowaniem Polski,

ma j podda pod swoj wadz. Sumienie ludzkie

') Ustp wyjy z ksiki Pisarze Piditi/czni AT'/ wlel:'/
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umie si wybornie tumanie i udzi', wiec i on zapew-

ne wmawia w siebie, e to wszystko radzi i mówi dla

dobra Rzpltej; moe w tem byo wicej zalepienia

i doktryny, anieli podchlebstwa i przewrotnoci, ale

zawsze bya to brzydka intryga, która usprawiedliwi

si nie da.

Zdaje si, e musia to by czowiek rozumny,

uczony, trafnie ludzi i rzeczy sdzcy, ale próny
i ambitny; w ambicyi zawiedziony, stawa si zgryli-

wym i zazdrosnym: uniony wzgldem tych, od któ-

rych wywyszenia si spodziewa, umia w potrzebie

uniy si i przed tymi, których tylko co szarpa

i szkalowa; czowiek, który mia darów i przymiotów

wiele, tylko jednego nie mia, nie mia nic wzniosego

w duszy, w postpowaniu, w charakterze: ani w swo-

im talencie pisarskim. Czy mia wysokie zdolnoci

praktyczne? Z usposobienia i pism zdawaoby si, e
powinien by by zrcznym dyplomat; przecie jest

jedna uwaga, która si temu przypuszczeniu sprzeciwia;

oto najwysze godnoci, jakie piastowa, byy kanonia

krakowska i urzd sekretarza królewskiego. Za Stefa-

na moe czowiek jego przekona i stronnictwa wyej
wyj nie móg, ale Zygmunt III, który sam by tych

samych zasad i tego samego stronnictwa, ten, zda si,

powinien by uywa go, lubi i wynie. Tymczasem
nie zrobi tego. Dlaczego? Zgadywa trudno, przecie

przypuszcza mona, e albo nie ufat jego charaktero-

wi, e Warszewicki z powodu swoich konszacitów
z Austryakami mia w^ Polsce z reputacy, albo te,

e w nim nie widzia zdolnoci dostatecznej do kiero-

wania czemkolwiek.

Musiay zachodzi oba te powody, Zygmunt III

nie mia powodu by askawym na czowieka, który

mu i szkodzi i ublia; dowierza mu nie móg,— a re-

putacya? Ta, niestety, nie bya szczególna. le cza-

sem ludzie wychodz na bliszem poznaniu, a o ile li-

teraturze dobr, o tyle Warszewickiemu z usug od-

da p. Wierzbowski, kiedy prz}^ nieznanych jego pi-
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smach wyda i listy (do niego i od niego) lub wzmianki

o nim, z cesarskiego wiedeskiego i z watykaskiego
(w czci) archiwum, z biblioteki Zamoyskich w War-
szawie i Ossoliskich we Lwowie, wreszcie z aktów ka-

pituy krakowskiej. Z listów tych bowiem nabiera si
przekonania, e by to w sutannie wprawdzie i z wiel-

kiemi zasadami na ustach (a moe i w sercu), ale ro-

dzaj politycznego awanturnika, przez wspóczesnych

mao szanowanego, sawy nieszczególnej, niewielkiej

powagi i godnoci w sposobie ycia, które zeszo na

ustawicznej gonitwie za stanowiskiem i dochodami, na
ustawicznej walce z ich brakiem.

Charakter by widocznie niepikny, a to tóma-
czy may jego u wspóczesnych wpyw i znaczenie.

Czowieka, którego nie szanuj, wtedy tylko ludzie su-

chaj, kiedy ich zym skonnociom pochlebia i do nich

trafia. Tego Warszewicki nie robi; nieuczciwy jako

czowiek, w dziaaniu, pismami swojemi nikogo nie

psuje i Rzpltej nie szkodzi. Jest te jako pisarz sza-

nowniejszy, ni jako czowiek. A e rozumny nieza-

przeczenie, e w kwestyi rzdu mielszy i wytrawniej-

szy od wielu, musimy go zawsze uwaa za pisarza po-

litycznego niezw3^kej miary i wartoci. Byby nawet

znakomitym zapewne i bardzo zasuonym czowiekiem,,

gdyby by mia wicej charakteru.

Z elekcy Zygmunta 111 czy si, pod jej smut-

nem wraeniem bya napisana—Górnickiego Bozmoica

PohiJca z Wochem. Napisana: nie ogoszona. W przed-

mowie do wydania z roku 1616, wiadcz synowie au-

tora, e ojciec za rad znakomitych w ojczynie ludzi,

Zamoyskiego midzy innymi, dzieko swoje w rkopi-

sie zatrzyma, eby nie oburzy i nie rozjtrzy rozmi-

owanej w elekcyi opinii. Z kopii jakiej, a moe
i bez wiedzy czyjem byo, wyda je Suski, pisarz grodz-

ki przemyski, w roku 1589

Jest to jedna z piknych rzeczy w naszej litera-

turze poHtycznej. licznie pisana naprzód, zna na niej
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jednego z mistrzów jzyka. Potem od innych wspó-
czesnych pism tego rodzaju róna i wysza tem, e nie

moralizuje, nie prawi kaza ani ogólników. Wreszcie

tak rozumnie, z tak niepospolit si argumentacyi do-

wodzi, e mniemana nasza wolno i równo zawsze,

ale przy elekcyach szczególnie, jest wielkiem zudze-

niem, którem si sami oszukujemy, e pod tym wzgl-
dem aden ze wspóczesnych pisarzy, a moe i z na-

stpnych a do Konarskiego, nie jest Górnickiemu ró-

wny, Argumentacya ta spokojna, bez namitnoci
i wybuchów, jest przecie bardzo wymowna, dziaa nie

na sam rozum tylko, ale i na uczucie. Woch, który

wyobraa opini autora, da innego sposobu elekcyi,

mianowicie, eby ona odbywaa si tv murze przez sejm,

przez posów, a nie riritim. W takim razie i wolno
jej byaby prawdziwsza, i jej skutek mniej wj^dany na

wol losu, przypadku, zagranicznych intryg, domowj-ch
fakcyj i t. p.

To jest myl gówna, ale nie jedyna. Ilozmoica

ma b3^ nie o samej t3dko elekcyi, ale i o prawach;

a wielka ilo naduy i gwatów, wielka ich bezkar-

no zwaszcza, wskazuje Wochowi, e i prawa pol-

skie potrzebuj poprawy. Mianowicie Nonineni captiv<i-

himiis nisi jur licfuni, doskonae w zasadzie, staje si
zem i zgubnem, kiedy jak u nas suy i naduywa
si do tego, by winny rónymi sposobami oszukiwa
sprawiedliwo, wykrca si od sdu i kary. To pra-

wo zatem miaoby by zniesonem, nie dlatego, jakoby
byo ze samo w sobie, ale e my nie jestemy do do-

brzy, by z niego korzysta, jak nale3^

Dalej da Górnicki reformy postpowania sdo-
wego, i cho niemiao, niedostatecznie, zmiany pra-

wa o karze na mobójstwo. W trzeciej Rozmowie
wreszcie podaje sposób, jakby te podane zmiany
w ycie wprowadzi, i wymyla go, trzeba przy-

zna, le.

Sposobem tym jest dyktatura. W teoryi, w logi-
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ce, rozumowanie suszne. Kiedy stan kraju dochodzi

do nierzdu, tam wadza jednego moe przywróci po-

rzdeli. Ale w tym szczególnym polskim przypadku,

rodek niepraktyczny, bahy. Nikt tu nie by do
mocnym, eby wadz zamachem stanu opanowa;
a da od sejmu, jak wanie robi Górnicki, eby do

browolnie zrzek si swoich praw i wolnoci i na ja-

ki czas powierzy je dyktatorowi, to utopia bardzo

dziwna. adne ciao prawodawcze na wiecie nie zdo-

byoby si na taki akt; a sejm polski, gdyby by chcia,

czy móg, rozumie, e nierzd grozi upadkiem ojczy-

zny, i gdyby by zdolny do tej ofiary, jakiej Górnicki od

niego da, juby dyktatury nie potrzebowa, bo mia-
by oczywicie do mdroci i woli na to, by sam stan

Rzeczypospolitej poprawi.

Pod dyktatur tedy miaaby si dokona reforma

sprawiedliwoci (praw i procedury), dalej zmiana kon-

stytucyi, sejm nieustajry, ale jedno-izbowy, zoony
z senatorów i posów. W takim sejmie, w obecnoci
króla i senatorów, posowie mniejby rozprawiali i swa-

rzyli si, a uchwalaliby wicej. Dalej miayby by
dozwolone ordynacye, a modsi synowie mieliby i na

Wschód, osiada puste ziemie, kolonizoAva Ukrain
i dalej a pod Krym. Poprawa obyczajów, lepszy b3't

miast, oywienie handlu i t. d., wszystko to miaby
zaprowadzi dyktator. Niepodobiestwo wykonania
tych reform t drog jest tak oczywiste, jak potrzeba

i poyteczno reform samych.

Koczy si Rozmowa rozruchem na polu elekcyi,

dobywaj si szable; Polak ju nie chce jej chwali,
bo widzi, e si krwi obleje.

Droga do Zupenej Wolnoci (kiedy napisana, niewia-

domo, wydana po raz pierwszy 1650) to zupene prze-

ksztacenie konstytucyi polskiej. Prawdopodobnie wi-

dzi Górnicki, e ta, która jest, do zego koca dopio-

wadzi mus i; ale widzi razem zalepienie szlachty, jej

faszywe pojcie wolnoci, i widzi, e lo przeprze sii;
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nie da. Przypuszcza zatem, e rzd w formach bardziej

republikaskich, moe przyjby si atwiej i moe zdo-

aby byc rzdem prawdziwym. Przenosi tedy naj-

wysz wadz na sejm, a wykonywa j kae dwom
urzdom, przez sejm wybranym. Jest to zastosowanie

konstytucyi weneckiej do Polski. Sejm Górnickiego

wychodzi na to mniej wicej, czem tam bya Wielka Ra-

da, Urzd Górny odpowiada SlgnorU, a Urzd Diounashi

jest kopi Bady Dziesiciu. Król schodzi zupenie na

stanowisko doy. By moe, e w teoryi Górnicki

mia suszno, e czysto republikaska forma rzdu
byaby dla Polski mniej niebezpieczn, ni elekcye

i bezkrólewia. Ale nie mówic, ju o tem, e ogromne

atrybucye owych dwóch urzdów, prowadziby musia-

y prosto do absolutnej oligarchii, trzeba mu wytkn
ten bd wielki, e kiedy chcia zaprowadzi republi-

k czyst, to powinien by znie króla. Skoro go zo-

stawia, to zostawia z nim razem te niebezpieczestwa

bezkrólewi i elekcyi, o których usunicie gównie
mu chodzi.

Nie jest Górnicki Modrzewskim w swoich pomy-
sach ^) politycznych, jak nie jest Kochanowskim
w poezyi, Heidensteinem w histor}^. Mia liczny spo-

sób pisania, mia rozum bystry i bardzo wyksztacony;

zdolnoci pierwszego rzdu nie mia. Pojtno, chwyt-

no, dar przyswojenia sobie wielu rzeczy i piknego
przejrzystego ich w^^powiedzenia, oto, sdzc z pism ce-

chy umysu, który ani w historyi, ani w literaturze do

pierwszych ról i stanowisk najwyszych stworzonym

nie by.
Ale to wszystko przyznajc, gdyby zapyta, czy

w jego politycznych pismach jest jaka myl nowa, wy-

stpujca w literaturze bd to po raz pierwszy, bd
po raz pierwszy wyranie i silnie, zatem, czy on do

') Ustp skrócony z ksiki Pisarze Polityczni XVI wieku.

.S' . 'Jornotrski. „Literatura" T !. •^4
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skarbu tej literatury co wasnego wnosi, a sobie zdo-

bywa jak osobn i wan zasug, to w odpowiedzi

trzebaby zawiadczy, e tak jest. Prawda, e od swo-

ich poprzedników by bogatszy o dowiadczenie elek-

cyi; by wic moe, e kady z nich byby patrza na

spraw}", jak on, gdyby by widzia te same, co on, wypadki.

Ale tego zaprzeczy nie mona, e przez cay cig pa-

nowania Zygmunta Augusta nasi statyci widz i wska-

zuj wszystko ze, jakie jest w Rzpltej, ale aden nie

mówi, aden naprawd nie czuje potrzeby wzmocnie-

nia rzdu. O wikszy porzdek woaj wszyscy, o sil-

niejszy rzd aden. Dla Modrzewskiego, jak dla Orze-

chowskiego konstytucya polska, forma rzdu, jest do-

skonaa. Górnicki pierwszy spostrzega si, e tak nie

jest. I to jest ta midzy nim a tamtymi rónica. To no-

wo w literaturze politycznej, która jest jego wasn
myl i zasug. Same jego pomyki, same jego sprzecz-

noci, najsabsze jego pomysy, dowodz, e t potrzeb

rzdu czu, i z jej wiadomoci pochodz. Utopijn, nie-

moliw jest ta dyktatura, któr wymyla iv JRo.nnoie ale

to wymys czowieka, który widocznie szuka i pracuje,

jakby w Polsce rzd zaprowadzi si dao. A sprzeczno
midzy Iiosmoic, która wadz królewsk chce wzmoc-

ni, a Drog, która j prawie znosi na korzy oligar-

chicznej jakiej Republiki, znowu wiadczy zatem sa-

mem usilnem uporczywem szukaniem. Nie przyjmie

Polska rzdu w tej formie, podejrzywa króla, boi si,

eby tyranem nie zosta, i nic tego uprzedzenia prze-

ama, wykorzeni nie zdoa; a wic skoro tym sposo-

bem nie mona, spróbujmy innego. Moe przyjm
rzd sprysty, rzeczywisty, jeeli go dzieiy bd sa-

mi, a byle by, bjdeby go kto wykonywa, mniejsza

o form. Ta sprzeczno moe by tylko zmian zda-

nia u czowieka rozumnego i wytrawnego, który widzi,

e rzecz konieczna jednym sposobem zrobi si nie da,

i szuka innego.

Nie by najpotniejszym u nas politycznym umy-
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sem midzy pisarzami tego wieku, ale by tym, który

w politycznym rodzaju najwaciwiej, najlepiej pisa
umia. A dodawszy do tego, e ze wszystkich najwy-

raniej dostrzega potrzeby silniejszego rzdu, e da
ograniczenia elekcyi (zawarcia jej w murze), e upo-

mina o naleyty wzgld na miasta i o ubezpieczenie

Rzpltej od Wschodu przez kolonizacy kresów, przy-

zna mu trzeba, e nie najwikszy z naszych pisarzy

politycznych XVI wieku, jest na jego schyku, w epo-

ce ju elekcyjnej, ze wszystkich najznakomitszym.

Osobn grup, midzy naszymi pisarzami politycz-

nymi, stanowi ci, którzy si zajmuj przewanie a pra-

wie wycznie ówczesn kwesty wschodni, zabez-

pieczeniem Polski od Turków i Tatarów, przez to i od

gronego pónocnego ssiada. Ci zasuguj na szcze-

gólnie wdziczn pami, bo i kwestya bya pierwszej

wagi, i pomysy ich s bardzo szlachetne, a przytem
mdre, praktyczne. Jednym jest Józef Wereszczyski
biskup kijowski, posta bardzo znana i znaczca, je-

den z lepszych kaznodziei swego czasu; drugim jest

ksidz Piotr Grabowski, o którym tyle tylko wiemy,
e by proboszczem parnawskim, bo si tak na dzie-

kach swoich podpisywa.
Wereszczyski marzy o zakonie rycerskim, który

miaby bronie wiary i i ojczyzny od Bisurmana, a za-

razem kolonizowa i uprawia ziemie kresowe, zako-

rzenia i krzewi w nich Polsk. Organizuje przytem
wojsko, na podstawie niepospolicie nawet uciliwego
podatku i poboru rekruta. Oprócz tego podaje mdry,
a nawet atwy do wykonania sposób zaludnienia zbo-

gacenia i fortyfikowania Kijowa, przez co umocniaby
si pozycya Rzeczypospolitej nad Dnieprem i za nim,

a Rosyi, która si coraz bardziej wdziera i wpycha
w nasze granice, zawarby si przystp do Ukrainy.

Grabowski jest tamtego pomysem swoim blizki.

Nie zakada rycerskiego zakonu, ale rycerskie kolonie

z organizacy wojskow, których przeznaczeniem byo-
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by granic strzedz. a ziemi uprawia, i osady sob za-

sania. Tym sposobem nie tylko moglibymy od Ta-

tarów si zabezpieczy i wzró w bogactwo na tych

bujnych ziemiach, ale moglibymy posuwa si coraz

dalej na Wschód i z czasem moe o Krym si pokusie.

W innem pisemku: ZwierciarUo li^ec^yposjmlitej, mówi
Grabowski o stosunkach wewntrznych. W tem jego

zwierciedle przejrze si moga nietylko ówczesna Pol-

ska. Typy rónych lekarey Rzeczypospolitej opisane

s krótko, ale t?k trafnie, tak dosadnie, e od grec-

kich i rzymskich a do dzisiejszych czasów pozna
w nich mona wszystkich wichrzycieli, i wszystkich,

którzy im opiera si nie mi, i wszystkie zawsze te

same powody tak wichrzenia, jak i tchórzostwa wobec
wichrzenia. Koniec za i waciwy cel dzieka, to ure-

gulowanie i skuteczno uchwa sejmowych, a co dziw-

niejsza, wzmocnienie wadzy przez dane dla króla

prawa trzykrotnego vco przeciw uchwaom sejmu.

liczne s pisma tych obu ksiy. Tak pene go

rcej mioci ojczyzny, rozumu, szlachetnego popdu,
e czyta si je z najgbsz dla autorów sympaty
i z najgbszym alem, e nie byli usuchani.



III.

Skarga. Zwizek z Kocioem powszechnym i polskim. Obrona
Kociula i stanowisko wzp:ldem protestantów. Unia. We-
wntrzna poprawa Polski. Bractwo Miosierdzia. ywot}' wi-
tjch. Kazania na niedziele i wiata. Kazania o siedmiu Sakra-

mentaci Pobudki do Modlitwy. Kazania pogrzebowe i dzik-
czynne. Kazania sejmowe. Charakterystyka ogólna.

Historya literatury, kiedy przychodzi do tej epoki

schyku i przejcia, zastaje na wstpie, na samym tym
punkcie zwrotnym, posta fenomenalnych prawdziwie

rozmiarów i fenomenalnego, wyjtkowego charakteru:

czowieka, który nigdy nie 'wystpowa czynnie w hi-

storyi, który w sprawach publicznych nie mia udzia-

u, bitw nie wygrywa, w senacie nie siedzia, na sej-

mach nie gosowa, który nietylko nie by mem sta-

nu, ale nie by nawet czowiekiem wieckim, ksidza,

którego caa czynno zamyka si w sowie i w pimie,

a który o wieckich rzeczach i sprawach nic nigdy nie

mówi i nie pisa, tylko zawsze o duchownych i reli-

gijnych. Przecie ten ksidz, kacy o rzeczach wia-

ry lub karnoci, o Sakramentach, o miosierdziu, o je-

dnoci Kocioa, piszcy ywoty witych albo pole-

miczne dziea przeciw rónowiercom, ma ten przywilej

dziwmy, e kiedy Polska dzisiejsza wspomina swoich

bohaterów i swoich dobrodziejów, kiedy wdzicznie
i ze czci mówi o tych, którzy jej najwicej dobrego
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zrobili,^ lub zrobi chcieli, wymienia i jego imi.

W Walhalli wielkich duchów polskich, w pamici i ser-

cu potomnych, ten gczarny habit ma swoje miejsce

obok najwietniejszych koron i purpury, obok mieczów,

buaw i pancerzy, najbardziej poszczerbionych i krwi
rdzawych-, a gdyby przyszo kiedy do wybudowania

jakiego j,narodowego pamitek Kocioa," w którym

zooneby byy najdrosze po najlepszych relikwie, to

w takim skarbcu pamitek, obok miecza Chrobrego,

obok ksigi praw Kazimierzowskich, obok lubnego
piercienia Jadwigi, obok pamitek po Batorym, ó
kiewskim, Czarnieckim, obok buczuków, zdobytych

przez Jana III i czerwonej czapki Kociuszki, schowa-

libymy niewtpliwie róaniec albo brewiarz Skargi.

A gdyby skada przyszo taki skarbiec polskiej myli
i sowa, wieleby laurów zwido, wieleby wzniosych poe-

zyj zblado, przy bardzo prostych i skromnych so-

wach tych kaza. Dziwna istotnie posta tego czo-

wieka, który niczem by nie chcia, tylko kaznodzie-

j, prostym i wiernym opowiadaczem sowa Boego,

a jest jedn z najwikszych chwa i jednym z najwik-

szych dobroczyców swego narodu, który sawy nie

szukajc, znalaz saw jednego z najwikszych refor-

matorów Polski, jednego z najmdrszych jej znawców
i lekarzy, który nie bdc geniuszem, najwicej mo-

e powiedzia jej rzeczy mdrych i prawdziwych, nie

bdc prorokiem' najlepiej widzia i przewidywa, nie

bdc poet by wieszczem prawdziwym, a pomi-
dzy natchnionymi jednym z najbardziej natchnio-

nych.

Taka si u nas, dziki Bogu, utrzymuje jeszcze

cze sów Skargi, takie jakie religijne dla nich usza-

nowanie, e uwaamy je prawie, jak gdyby one nie by-

}^ prostomi ludzkiemi sowami; mówimy o nich z dobr
wiar, szczerze, jako o ,,proroctwach Skargi." Nic dziw-

nego; tak si te sowa strasznie na nas sprawdziy, tak

co do sowa, e my zwaszcza, Polacy, z nasz skon-
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noci do wierzenia w nadprzyrodzone cudowne wpy-
wy i rodki, atwo moglimy przypuci w nici proro-

czego ducha, skutelt bezporedniego wyszego obja-

wienia; moebymy i cicieli, eby one byy prorocze,

nieomylne, Boskie, bo w takim razie, jak sprawdziy si
groby Skargi, tak sprawdziaby si i pociecha, ta obiet-

nica, któr si ósme kazanie sejmowe zamyka. Czy
jest objawienie, czy jest duch proroczy—któ si od-

way dociodzic tajemnicy pomidzy Bogiem a jego

sug? Kto zwaszcza taki pewny siebie i mdry, eby
odgad i rozróni, gdzie si zaczyna .objawienie nie-

wtpliwe i nieomylne, a gdzie si koczy wyjtkowe
podniesienie ducha ludzkiego, przez spotgowane uczu-

cie do natchnienia? Kto tak mdry, eby rozpozna,

w której myli, lub w którem sowie czowieka jest

wicej Boskiej pomocy i aski? Skarga sam powiada
wyranie, e „szczególnego objawienia nie ma," to

znaczy, e nie dozna, nie pamita, adnego stanu wi-

zyi lub ekstazy, za proroka Duchem witych natchnio-

nego si nie ma, widzi, myli, czuje, jak kady mier-
telny, nic wyjtkowego, nic nadludzkiego w jego y-
ciu ani w jego sowach niema. On to wiedzia naj-

lepiej, a kiedy sam si tak opisuje, wic takim by.
Przecie jest w nim jaka sia natchnienia, jaka zdol-

no przewidywania, której zwyk nazwa nie moe
nikt, kto jego sowa z dzisiejszym stanem Polski po-

równa; przecie, jest w tych sowach taki ton groby,
alu, lamentu, który si z adnem wieckiem natchnie-

niem, z adn poezy porówna nie da, a przypomina
tylko powag, ao hebrajskich proroków, Dawida,

Jeremiasza, zatrwaajce groby Izajasza i gorzkie na-

rzekania Joba. Zkd to?

Ztd, e w jednem wielkiem sercu skupiy si
i podniosy do najwyszej potgi te uczucia i te my-
li, które przez cig wieku byy w sercach dobrych,

i w dobrych gowach. Jak Mickiewicz wypowiedzia
za Polsk porozbiorow wszystko, co ona czua w swo-
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jem nieszczciu, tak za Polsk XVI wieku wypowie-

dzia Skarga to, czego ona si dla siebie baa, co w so-

bie zego widziaa. Ten patryotyczny straci, i ten

instynkt ratunku, który si widzi wyranie we wszyst-

Kich naszych pisarzach od poowy panowania Zygmun-
ta Starego, który ronie za jego syna, a z kadem bez-

królewiem i kad elekcy wicej usprawiedliwiony,

lka si bardziej i goniej o ratunek woa, ta zbioro-

wa suma i sia rozumu i mioci ojczyzny, które byy
w wielu, wybucha teraz w duszy jednego, a ten sta

si przez to jakgdyby wcieleniem caej duszy naro-

du, wszystkiego, co w niej byo szlachetnego i wznio-

sego.

Jak za zwizany ze swoj ojczyzn jest skutkiem,

ostatni wypadkow jej uczu patryotycznyeh, tak

znowu zwizany ze swoim Kocioem, jest skutkiem,

ale i dalsz -przyczyn, dalsz si tego odrodzenia

i ustalenia, które si za jego czasów w Kociele odby-

o. Jest w Polsce jego najwyszym, oprócz jednego

Hozyusza, wyrazem. Naley do tego zastpu ludzi,

którzy pod wodz Hozyusza czyli si z caym zast-

pem katolickim w Europie i prowadzili to dzieo, które

po reformie Lutra byo nietylko bardzo siln reakcy
katolicyzmu, ale i bardzo rzeczywist jego reform, we-

wntrzn regeneracy. Koció, zagroony ze wszyst-

kich stron naraz przez najrónorodniejsze sekty, pozna
rycho, e tylko przez najcilejsze okrelenie i prze-

strzeganie jednoci nauki, zdoa obroni jej istot i jej

cao; to byo powodem zwoania Soboru Trydencliie-

go i skutkiem jego prac. Ale równoczenie pozna Ko-

ció w walce, e wiatowo, naduycia, zepsucie w nim

samym, byy w wielkiej mierze powodem, a w kadym
razie najdzielniejszym pomocnikiem reformacyi, i ztd
\Yynikla ta, równoczenie z dogmatyczn obron nauki

katolickiej prowadzona poprawa obyczajów w Kocie-
le. Obok Soboru Trydenckiego, obok doktorów i teo-

logów jak Hozyusz, nieubaganych stróów jednoci
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wiary jak Pawe IV, obok ludzi, organizuj ^cyeh obron
jak Loyola i wojujcych na caej linii jak jego zakon,

zjawia si i cisy obrachunek z samym sob, dno
nie do czystoci tylko, ale do najwyszej surowoci
obyczajów, arliwo religijna, posunita do mistycyz-

mu i oderwanie si od wiata, posunite do najwiksze-
go ascetyzmu (w. Teresa), wspaniae przykady po-

wicenia dla wiary w misyonarzach (w. Ksawery), po-

wicenia dla blinich, jak Karol Boromeusz, wreszcie,

czego oddawna nie widziano, jeden z ówczesnych Papie-

y, Pius V, by tak witobliwym za y ^,ia, e pojraier-

ci czczony jest jako wity. Nastpio rzeczywiste

i bardzo silne odrodzenie si katolicyzmu w caej Eu-
ropie.

W Polsce zaczo si ono za wpywem Hozyusza,

a dziwnera, szczliwem zrzdzeniem losu, objawio si
naj pierwej w poprawie duchowiestwa. Wykorzeni
protestantyzm i wszystkie jego sekty, przywróci Pol-

sk pod zupene posuszestwo, zdoby dla wadzy ko-

cielnej przewag w jej sprawach wieckich, to si
nie dao zrobi. Ale zmiana w onie duchowiestwa,
poddanie jego pod karno kocieln i utwierdzenie

w prawowiernoci, to si udao bardzo szczliwie
i prdko. Przez trzy wierci XVI wieku episkopat pol-

ski jest doskonaem wyobraeniem dezorganizacyi Ko-
cioa. Biskupi ambitni, wiatowego usposobienia a lek-

kiego ycia, jak Krzycki naprzykad, albo znów tacy,

których nazwisko, jak Gamrata, wzite byo powszech-
nie na oznaczenie rozpustnika; obok tego kupowanie
biskupstw, symonia na wielk skal, obok tego wielka
obojtno religijna w wikszoci, a otwarta skonno
do herezyi u niektórych, jak Uchaski albo Drohojow-
ski. Biskup zupenie szanowny jak Samuel Macie-
jowski jest wyjtkiem, a przy takich pasterzach, du-

chowiestwo nisze naturalnie w rozprzeniu; plebanie,

po kilka naraz, dawane ludziom, którzy w tych para-

fia3h nigdy nie postali, nieraz i wieckim; w obycza-
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jach wiele zepsucia i zgorszenia; w karnoci kocielnej

i w samej prawo wiernoci wielkie osabienie, jak tego

dowodz powtarzajce si maestwa ksiy. Pod ko-

niec wieku wszystko inaczej. Protestant mógby opa-
kiwa energi i dziaanie tych ludzi, ale nie mógby
zaprzeczyd, e oprócz starszych, jak Karnkowski, Kro-

mer etc, episkopat polski w kocu wieku reprezento-

wany jest bardzy godnie przez modszych jak Golicki,

Bernard Maciejowski, Wereszczyski etc, a ducho-

wiestwo nisze mogo si szczycie ludmi takimi jak

Sokoowski, condonafor yropc dmniis, jak Wujek etc

Skarga, poród takich wychowany i yjcy, nie potrze-

bowa zwraca swoich usiowa do poprawy ducho-

wiestwa; rzecz bya zrobiona. Co najwicej naleao
upomina i przestrzega przed zem tylko co minio-

nera, przypomina, e ze w Kociele byo w wielkiej

czci powodem jego nieszcz, reformacyi. I to

Skarga robi: w kazaniu o Sakramencie Kapastwa,
w swoich pismach polemicznych (o zachowaniu si
wzgldem heretyków); owszem wielokro odzywa si
w tym duchu do ksiy, którym nie pochlebia nigdy,

cho ich, w tej chwili, do poprawy wzywa nie potrze-

buje. Ale wanie dla tego, e by pomidzy ducho-

wiestwem ju przykadnem i gorliwem, wanie dlate-

go tem silniej dziaa w tym kierunku, w. którym jesz-

cze wszystko do zrobienia pozostawao. Za jego mo-
doci Polska caa zalana bya protestantyzmem, nie

gbokim wprawdzie, ale szeroko rozpostartym; on, po-

rwany potnym prdem katolickiego ruchu, musia
z protestantyzmem walczy, i to stanowi jedn stron
jego czynnoci, to jest jedn z gównych jego myli,
dnoci, która si przebija bardzo wyranie we wszyst-

kiem, co mówi i pisa.

wiat dzisiejszy jest jeszcze czsto a dziecinnie

przyzwyczajony ba si wszystkiego, czem go straszono

przez dugie czasy. Tak wszelkie wystpienie w obro-

nie katolicyzmu nauczy si podejrzywa o ukryte d-
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noci przeladowania innych wyzna, i tak atwo wie-

rzy ksikom i ludziom uczcym, e protestantyzm jest

prawie jednoznaczny z wolnoci, a katolicyzm z de-

spotyzmem, e pomimo dostatecznie i zbytecznie stwier-

dzonego faszu tych paradoksów, faszu, którego nic

nie dowodzi lepiej nad ten fakt, e przed katolickim

despotyzmem polskim lub rzymskim, wolnoci ludz-

kiej broni liberalizm pruski — pomimo tego, jesz-

cze do dzi dnia stanowisko katolickie wydaje si nie-

którym z nas jako wolnoci przeciwne, a pod jego

obron boimy si zawsze ukrytego zamiaru palenia he-

retyków na stosach. Ztd pochodz i zdarzaj si tu

i owdzie podejrzenia przeciw Skardze. Szanujemy go

bo szanowa musimy; ale by on katolikiem i swego
Kocioa broni z wielkim zapaem, by Jezuit, cae
ycie walczy z protestantyzmem, * który jest nibyto

twierdz i obron wolnoci sumie i mylenia, wic kto

wie, czy -ten Skarga tak zasuguje na nasz wdzicz-
no, jak si zdaje; kto wie, czy to, co on robi, wyszo
nam na dobre; kto wie, czy nie byaby Polska wysza
na tem lepiej, gdyby si protestantyzm by w niej da-

lej krzewi;—kto wie, czy Skarga, cho wielki mówca
i wielki patryota, nie zaszkodzi Polsce przez to, e
by katolikiem? Zdarzao si sysze zdanie, e Skarga,

gdyby by chcia suy Polsce, jak si naley, to po-

winien by nie w katolicyzmie j utwierdza, ale pro-

wadzi j do narodowego osobnego Ivocioa.

Wszystko to s rzeczy, na które ze stanowiska

religijnego odpowiada nie mona. Kto jest protestan-

tem, nic dziwnego, e sdzi, i protestantyzm byby
Polsce pomóg. Kto wierzy, e prawda jest w Kocie-
le katolickim, ten musi wierzy, e dobrze robili ci,

którzy tej prawdy bronili; wreszcie, kto mniema, e
prawdy religijnej niema w adnem wyznaniu, to jest,

e jej nie ma zgoa, ten niech sobie tworzy jakie chce

osobne kocioy wasnego autoramentu, dla kadego
kraju i pastwa inny, jak mundur wojska. Ale ze sta-
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nowiska cisej logiki i sprawiedliwoci powiedzie trze-

ba, e wszystkie tego rodzaju zdania o Skardze s nie-

sprawiedliwe i nierozsdne. Monaby pojc tego, ktoby

powiedzia: „Jaka szkoda, e Skarga by katolikiem

nie za protestantem!"; ale dziwi si i aowa, e bdc
katolikiem i ksidzem, po katolicku myla i wierzy,

to jest sprzeczno, niedorzeczno. Trzeba mu po-

zwoli by, czem by; trzeba przez sam tolerancy

przyzna, e jako katolik i ksidz, i jeden z najznako-

mitszych midzy katolikami i ksimi swego czasu,

mia prawo, nawet gdyby kto nie chcia uzna e
mia obowizek, broni swojej wiary i swego Kocioa
bardzo zagroonego.

Ale moe ze stanowiska politycznego jego dzia-

anie byo zgubne? Moe powrót Polski caej do kato-

licyzmu mia ze skutki i przyczyni si do jej zguby?

Na to pytanie, ze stanowiska czysto politycz-

nego i samymi politycznymi argumentami odpowiedzie
trzeba, e zwycistwo katolicyzmu byo niewtpliwym
Polski interesem, byo dla niej logiczn i polityczn

koniecznoci. Koniecznoci, logiczn naprzód i od ni-

czyjej woli niezalen, dlatego, e zawsze w kadym
kraju i czasie ta religia ostatecznie zwycia, która

w nim zapucia najgbsze korzenie. Zwycistwo jego

byo wic logiczn koniecznoci, leao w naturze

rzeczy.

Czy byo polityczn potrzeb, polityczn korzy-

ci Polski? Tak. Nie mówic o tem, e protestan-

tyzm by jednym z najsilniejszych powodów zawichrze-

nia i rozkadu Polski w wieku XVI, trzeba przypom-

nie to, e zgoda religijna je^t jedn z pierwszych pod-

staw i rkojmi wewntrznego spokoju i postronnego

bezpieczestwa pastw, e tej zgody najlepszym rod-
kiem jest religijna jedno, jeeli si bez przeladowania
i wojny da utrzyma; w Polsce utrzymaa si bez wo-

jen religijnych i bez przeladowania rónowierców. Za-

tem, przez zwycistwo katolicyzmu, zwycistwo bez
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rozlewu krwi, ustawaa jedna z najwikszych przyczyn

do wewntrznych zatargów, e znoszenia si i spiski

rónych rehgijno-politycznych fakcyj polskich z róny-
mi dworami zagranicznymi, wpyw tych ostatnich na

Polsk przez interes religijny, musia usta. Korzy
ogromna, korzy widoczna dla nas dzisiaj, a o ile

wicej dla tych, którzy wasnemi oczyma widzieli skut-

ki sporów religijnych za pierwszego bezkrólewia na-

przykad. e, cho ten powód zego usta, nie ustay
inne i ze trwao dalej, to prawda. Ale to nie zmienia

rzeczy, nie zmienia faktu, e niejedno religijna bya
dla Polski szkodliw, usunicie jej—korzystnem, e za-

tem, jeeli si bez uycia zych rodków usun daa, to

dobrze robili ci, którzy ten jeden powód zego usuwali.

Protestantyzm lub koció narodowy, wprowadzony do

Polski, byby jej poow katolick, zachodni, rzuci

w objcia i pod panowanie Austryi> poow wschodni,

greck, w objcia i pod panowanie Rosyi.

Nie szkodzi wic Skarga Polsce, kiedy walczy
z protestantyzmem; chyba, e wywoa w niej rozru-

chy, lub wojny domowe, e przeladowa, przelewa

krew i podpala stosy. Czy tak byo?
W tej pracy nawracania na katolicyzm, jaka si

wówczas w caej Polsce prowadzia, mia on wielki

udzia, to pewna. Jego wpyw mia przywróci Kocio-
owi wiele dusz, mianowicie wiele gów z ówczesnego
senatu, liczcego tylu protestantów, eby wymieni tyl-

ko Radziwiów, Ksicia Sierotk, Jerzego, póniejsze-

go kardynaa etc. e za w Polsce przykady takie

zawsze dziaay, wic wierzy mona, e nawrócenie
takich kilku protestantów musiao rozszerza si na
coraz szersze koa, i e jak dawniej za przykadem Gór-

ków, askich, Firlejów, na protestantyzm, tak teraz za

przykadem podobnym przechodzia szlachta na katoli-

cyzm. e Skarga do skutku tej propagandy przyczyni
si wiele, to pewna. I to by jeden rodek jego dziaania,

rodek oczywicie godziwy, rodek, w którym przymusu
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i gwatu nie byo i by nie mogo. Drugim byy jego

pisma polemiczne. Jest ich znaczna liczba; owszem
pierwsze, które wyda, miao t cech kontrowersyi

teologicznej. Byo to dzieo, napisane w odpowiedzi

Wolanowi: Pro Sacratissima Eucliarisiki-^ a do koca y-
cia nie ustawa Skarga w tej walce. Ile te jego pisma

maj, wartoci teologicznej, o tem teologom sdzie; mu-

si w nich przecie by dzielno niepospolita, skoro

najdzielniejszy podobno z nowoczesnych polemistow,ka-

tolickich, Bossuet, zna je i do nich si odwoywa.
Ale moe w tych swoich pismach jest Skarga fa-

natycznym, przeladowczym? Przeciwnie. Wszystkie
owszem dowodz, e w owym wieku, któremu obc by-

a obojtno religijna, rzecz za, osoniona pozorem
rzeczy dobrej i nazywajca si tolerancy innych wy-
zna, Skarga by tak wyrozumiaym i dobrotliwym,

jak mao kto z jego wspóczesnych. Najwyraniej po-

kazuje si to w tych jego pismach, w których wyoy
swoje pojcia o wzajemnym stosunku rónych wyzna
wjednem pastwie, a mianowicie w Upominaniu do hato-

lihów o zachoioaniu si z Heretyld, i w Procesie na Jconfedcra-

cy. Skarga ma nowe wiary za faszywe, a ich zjawie-

nie si w Polsce za zgubne. Ale skoro ju s, to gwa-
tem ich do Kocioa nawraca ani mona, ani si godzi;

trzeba im zostawi nietylko wolno wiary, ale do-

stp do wszystkich urzdów i dostojestw, i ,,ssiedz-

kiego towarzystwa'" (yczliwoci w stosunkach prywat-

nych) im dochowywa. da za, eby heretycy wia-

ry swojej do miast królewskich nio wprowadzali (po-

dug ich wasnej zasady eujus reglo ejus religio), eby s-
dom duchownym i publicznym naboestwom katolic-

kim nie przeszkadzali, eby oddali te kocioy i te ko-

cielne majtki, które zabrali nieprawnie, bo nie

byy ich. Przypomnijmy sobie, jakie byy w ca-

ej ówczesnej Europie prawa i postpowanie kato-

lików przeciw protestantom, a protestantów przeciw
katolikom, i zapytajm.y potem, kto w ówczesnym wie-
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cie by wicej od Skarbi, a choby tyle co on, spra-

wiedliwym i miociwym?
Ale w walce z protestantyzmem nie by on ani

pierwszym, ani najwikszym. Sprawa bya ju w to-

ku, kiedy on swój zawód zaczyna, a dziaanie Hozyu-

sza znaczyo i sprawio wicej, ni jego pisma lub na-

wrócenia. Jest za to inne pole, na którem on naley
do najpierwszych i naj czynniej szych. Zachodni prote-

stantyzm by jednem zewntrznem niebezpieczestwem

Kocioa w Polsce; drugiem byo wyznanie wschodnie.

W chwili, kiedy katolicyzm po reformacyi skupi

si w sobie i nabra sam z siebie si nowych i ogrom-

nych, musia on spostrzedz, e na wschodnich grani-

cach Polski rozcigao si dla jego dziaalnoci pole

ogromne, dotd mao i bez skutku dotykane, a nie-

zmiernie obiecujce. Bjl to punkt strategiczny, z któ-

rego spodziewa si byo mona, da si prowadzi dzie-

o zjednoczenia Kocioa wschodniego z zachodnim;

przykad Rusinów, kiedy z czasem, moe usunie nie-

chci i uprzedzenia Rosyan i Sowian poudniowych, za-

chci ich do Unii, i w tej to myli, Klemens VIII mó-
wi: o mei Eutheni per Vos ego Orientem convertendum

spero.

e katolicyzm w Polsce, e Zygmunt III, Solikow-

ski, Karnkowski, J. Radziwi, Jezuici, musieli zwróci
oczy w t stron i za pierwszy swój obowizek, po

walce z protestantyzmem, uzna przyczenie Rusi do

Kocioa katolickiego, to byo naturalne i konieczne.

Dzi, dziwnie to powiedzie, to wielkie dzieo Unii,

jest u wielu u nas ludzi do niepopularne. Wiemy, e
w dalszym cigu w^ynikny fatalne skutki, nie z Unii,

ale ze zego jej stosowania; i póniejsze upoledzenie
tak wschodniej cerkwi jak wschodniego obrzdku, pó-
niejsze naduycia le zrozumianego katolicyzmu, zwa-
lamy czasem na Uni, jako na pierwszy powód.

Pojcie faszywe, niezgodne z historyczn rzeczy-

wistoci, ani z koniecznociami i korzyciami politycz-
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nego pooenia ówczesnej Polski. Póniejsza zro-

bia bardzo wiele zego, liiedy obrzdek wschodni i du-

chowiestwo unickie zostawiaa w ponieniu, kiedy pa-

trzaa z góry na unitów i dawaa im uczu, e obrz-

dek aciski jest j^raestantior, zrobia bardzo wiele ze-

go, kiedy na powtarzane wielokrotnie dania nie przy-

ja biskupów schizmatyckich, a nawet unickich do se-

natu. Ale nie mieszajmy rzeczy póniejszych z daw-

niej szemi, a naduy, które si na Unii dokonyway,
nie przypisujmy jej jako win. Byoby to to samo, co

powiedzie, naprzyklad, e przeladowaniom pierwotne-

go Kocioa przez Cezarów rzymskich byo winne
chrzecijastwo. Zapewne, nie byoby przeladowa,
gdyby nie byo chrzecijastwa; u nas gdyby nie Unia,

nie byoby moe przyszo do star pomidzy katolika

mi a grekami; ale nie Unia temu winna, e w póniej-

szych czasa-.h nie umiano ani jej prowadzi, ani z niej

korzysta.

Myl bya wielka prawdziwie, popd by patryo-

tyczny i cywilizacyjny. Bo wyobramy sobie dzieo

Unii, prowadzone dalej tak energicznie, ale i tak m-
drze, jak w pocztkach. Patryarchat grecki byby rzu-

ca swoje gromy, rosyjski byby prowadzi swoje za

biegi midzy Rusinami zapewne, ale gromy i zalnegi

byyby si odbijay jak groch od ciany od serc

i umysów Rusinów jeszcze greckich, nu widok, e
ich najblisi ssiedzi chwal Boga jak oni, tym sa-

mym jzykiem, w tych samych formach, e wprawdzie

poddali si pod zwierzchno rzymskiego Papiea, ale

si przez to nie zlaszyli, acinnikami nie zostali, a s
we wszystkiem równi temu Lachowi, który dla Rusina

by bd, co bd, przedmiotem zazdroci i podziwu. Ten
przykad byby swój skutek wywar, stosunki nieunik-

nione, przyzwyczajenie, czas wreszcie, byyby zrobiy

reszt, a Unia, dalej tak mdrze pielgnowana, jak by-

a dobrze zaczt, byaby si staa nietylko rodkiem
rozszerzenia wiary, nietylko kanaem, przez który ka-
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tolicyzm móg rozla si po Wschodzie, ale i rodkiem
zabezpieczenia i rozprzestrzenienia Rzpltej, kanaem,
przez który byaby przepyna na Wschód cywiliza-

cya zachodnia, Uni nie religijn; tylko, ale i polity-

czn z Rusi—i tak na Wschodzie Europy warowni dla

Kocioa, dla cywilizacyi i dla Polski, której by adna
sia wschodnia zdoby ani obej nie bya moga. Na
tej opoce naleao budowa i Koció i twierdz gra-

niczn.

Tylko kiedy fundament by zaoony, dalej nie

umielimy budowy prowadzi. Czy to wina tych, któ-

rzy pooyli fundament? Przynajmniej czy nie wina

Skargi?

onierz Kocioa, jak sta w pierwszym szeregu

tych, którzy bronili jego jednoci od protestantów, tak

sta iw pierwszym szeregu tych, którzy pracowali oko-

o jego zjednoczenia z Kocioem wschodnim. Owszem,
wicej jeszcze. Zaledwie popd by dany, zaledwo Rzym
zacz porozumiewa si w tej mierze z królem Ste-

fanem, on wystpi z dzieem, najwaniejszem moe,
jakie w owym czasie byo w tej kwesty i napisane, jed-

nem z najpikniejszych, jakie sam napisa: z dzieem
O Jednoci Kocioa Boego.

Mickiewicz takie daje dzieu temu wiadectwo
i tak tre jego opisuje: „Z jednej strony zbijajc ró-

nowierców, powstajcych na Koció, z drugiej wska-

zywa rzdowi, jakiej drogi trzyma si by powinien.

Przekada Polakom, e gówne ywotne zadanie we-

wntrz pastwa odnosio si do ziem ruskich, e nie

byo innego sposobu spoi nieodwoalnie te ziemie

z Rzplt, jak tylko przez wze jednoci z K^ocioem
Dla dopicia tego celu, radzi da wiksz opiek lu-

dowi, polepszy jego byt materyalny i na ostatek ska-

nia go ku wierze prawdziwej nie za pomoc rodków
gwatownych, ale przez apostolstwo. Wielkie te prawdy

zawarte s w dziele: O Jednoci Kocioa."

St. Tarnowski ,,Li:eratura. '' T. I. 2o
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Z tych sów pozna si daje dwojaki cel dziea:

jeden jest teologiczny, czysto duchowny, przyczenie

Rusinów; drugi—przekona Polsk, czem Unia dla niej

byc moe, jak o ni dba, jak si o ni stara powinna.

Dla autora oczywicie ten pierwszy jest waniejszym;

nigdy u niego interes wiecki nad duchownym nie gó-

ruje ani temu za oson nie suy. Przycz3'c Rusinów

do Kocioa, to rzecz gówna, dla tej uywa wszyst-

kich argumentów i caej wymowy: a co Rzplt przy-

tem zyska moe, to natrac mdrze, wyranie, ale

mimochodem.
Nie mona tu wchodzi w rozbiór teologicznej ani

historycznej wartoci dziea. Do wspomnie, e zna-

wcy przyznaj mu pod tym wzgldem dwie zalety:

pierwsz, e historyczne przedstawienie dziejów zerwa-

nia jednoci kocielnej jest w krótkiem zebraniu tak

dokadne, a tak przytem prawdziwe i wierne, jak tylko

by moe; drug, e we wszystkich kontrowersyach,

jakie byy prowadzone pomidzy Kocioem katolickim

a wschodnim, mao jest takich, któreby prawdy katoli-

ckiej dowodziy argumentami tak przekonywujcymi.
Teologia katolicka uwaa je za jedno z najlepszy 3h

dzie jakie posiada w tym zakresie.

Ze stanowiska wieckiego tylko dwie uwagi. Jedna
ta, e Skarga, chcc Rusinów dla Kocioa pozyska,
nie podchlebia im, nie ustpuje wcale. Ktoby by Unii

pragn i o niej pisa z pobudek wieckich i politycz-

nych tylko, byby niezawodnie chtnie i atwo ust-
powa na wsz3^stkich tych punktach, na których Ko-
ció ustpowa móg i moe, byby gadko przysta
na obrzdek, na jzyk, na maestwo ksiy: i owszem,
to wszystko jedno, byle si rzecz zrobia! Skarga ina-

czej. Wprawdzie przyznaje, e to s rzeczy, na któ-

rych wiara nie zaley i bez których dobr by mo-
e, ale uwaajc je za wane, za potrzebne, wolaby,
i z tem si nie tai, eby Rusini przyjli obyczaj Ivo-

cioa aciskiego co do maestw i jzyka, i tóma-

I
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czy im powody, dla których zaprowadzony jest celibat

i jeden wszdzie niezmienny jzyk liturgiczny. Powody
te s tego rodzaju, e mogyby dzi przekona kade-
go, ktoby pyta, jak si to czasem zdarza, dlaczego

Koció nie pozwala odprawia Mszy w jzykach yj-
cych i wszystkim zrozumiaych. Druga uwaga jest ta,

e Skarga bardzo trafnie i mdrze tómaczy Rusinom
nieUiiikniony upadek religii, która si dostanie pod

zwierzchno wieck, jej konieczne ponienie, obu-

marcie, zdegradowanie do rzdu wieckich biur, i tym
argumentem, wiemy jak prawdziwym, Rusinów od pa-

tryarchatu konstantynopolitaskiego.

To, co mówi do Polaków o potrzebie i korzyciach
Unii, to jest na sowa i wiersze mao, ale na wag
wiele. 5,1 w rzeczach wieckich pastwo to byoby po-

tniejsze", gdybymy dawniej byli si o Uni starali.

Wspomniawszy jeszcze Synod Brzesld— opis faktu

jak si odby—i Ghron Synodu Brzesldego, w której do-

wodzi przeciw oszczercom, e Synod prawnie by ze-

brany, prawnie si odby i e co zrobi, byo z dobrem
nawróconych Rusinów, wyczerpie si waniejsze jego

pisma w sprawie Unii.

Ta i sprawa protestantyzmu, to byy dwie^sprawy

zewntrzne Kocioa polskiego za jego czasów. Dziaa'
on w obudwóch, dziaa skutecznie, z dobrem Rzpltej,

i z dobrem Kocioa, któremu suy. Ale tak Koció
ten dcy podówczas do poprawy, jak i'dobro Rzpltej

wymagay jeszcze czego wicej. Nie do byo prze-

konywa i nawraca rónowierców, trzeba byo jeszcze

podnosi katolicyzm przez popraw katolików. To bya
wielka sprawa wewntrzna, któr Koció prowadzi mu-
sia, na której jemu równie jak Rzpltej zaleao. I to

stanowi drug stron jednej i jednolitej zawsze czyn-

noci Skargi, stron od tamtej jeszcze wietniejsz.

Na tem polu bowiem dziaa swoj najpotniej-
sz broni, t zdolnoci prawdziwie wyjtkow, a tak
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W nim górujc, e zdeterminowaa jego waciwe po-

woanie i staa si sam treci jego ycia; mówimy
o jego wymowie, o jego zawodzie l^aznodziejskim.

Utwierdza ówczesn Polsk w wierze, podnosi

w niej religijnego ducha, nawraca do jednoci z Ko-

cioem, to bya jedna poowa zadania, która bez dru-

giej, bez poprawy obyczajów, bez podniesienia moral-

noci i cnoty, zostaaby bezskuteczn i niepodn. Te
dwie rzeczy (tak do siebie nalece, e jedna bez dru-

giej zupen byd nie moe) jak si nigdy rozdzieli nie

daj, tak w dziaaniu Skargi id obok siebie, równym
krokiem i w równej mierze. Ktoby za nawet chcia

zaprzecza, e ówczesna Polska potrzebowaa utwier-

dzenia w wierze, ten przecie nie zaprzeczy, e popra-

wy obyczajów potrzebowaa gwatownie.
Zagldajc gbiej w history XVI wieku, jest

si przeraonym doprawdy tem mnóstwem dziwnych
nieraz naduy i wybryków, jakich si dopuszcza Po-

lak przez zupen samowol, przez wyzwolenie si z pod
prawa pisanego i karnoci, dochodzcy do zatracenia

nocyi prawa przyrodzonego, do dzikoci, do okrucie-

stwa. Nie eby by do gruntu zepsutym, eby by za-

traci wszelk znajomo zego i dobrego, Boga nad sob
i sumienia w sobie i z tego wszystkiego szydzi; zepsucie

jego nie byo sceptycznem, cynicznem i wyrafinowa-

nem, jak byo we Francyi w wieku XVIII, byo to ze-

psucie natur prostych, jeszcze nie dostatecznie cywi-

lizowanych, a przeto potrzebujcych tem wicej kar-

noci i rygoru, które, z pod tego rygoru wyamane, roz-

hulay si bez upamitania. Byo w tem wicej popdu
krwi jak^podszczuwa przewrotnego rozumu; byo to

co zepsucie modzieca, który robi le, bo nie rozu-

muje, nie zepsucie czowieka dojrzaego, który robi le,

bo sobie wyrozumowa, e niema ani zego, ani dobre-

go, tylko on sam. Ale dziay si rzeczy okropne, obu-

rzajce. Kiedy wszyscy pisarze XVI wieku, kazno-

dzieje, moralici, poeci, statyci, tak si na to zepsu-
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cie skar i tak cigle gro kar Bosk, a przema-

wiaj ogólnie tylko, nie przytaczaj faktów i nazwisk,

monaby posdzi ich o przesad, o zbyteczny zapa,

o surowo czcz, retoryczn, a nie zupenie usprawie-

dliwion. Tymczasem w skromnych i nieznanych za-

bytkach tej przeszoci odsaniaj si illustracye i przy-

kady do tego, co tamci mówi ogólnie; kade nadu-

ycie, kade barbarz5"stwo, na które si skar, legi-

tymuje si jako rzeczywiste powag aktów sdowych,
do kadego przypada jakie nazwisko, jaki czowiek,

jaki fakt oburzajcy, straszny. I z tych dokumentów
pokazuje si, e dwa byy kierunki zego w ówczesnym
obyczaju polskim: rozpusta, prowadzca do gwatu, do

dzikoci, do barbarzystwa; i chciwo, prowadzca do

nieprawnych zysków, do podstpów sdowych, do
nieuczciwoci w rzeczach pieninych, czyli do rzeczy

nieledwie gorszych od barbarzystwa, bo do przewro-

tnoci i podoci.

Trzeba byo w spoeczestwo to wszczepie mio
dobrego i wysokie jego pojcie; trzeba byo przej je

tem poczuciem, e s rzeczy, których si robi nie go-

dzi, przypomnie mu odpowiedzialno za uczynki, bo-

ja Boga, i rzecz drug: uszanowanie innej istoty

ludzkiej, jej praw i jej potrzeb, mio bliniego. To
byo zadanie, któremu wieckie gosy i namowy spro-

sta nie mogy, pracoway nad niem przez wiek cay
napróno; potrzeba b^^o wyszej powagi, upomnienia
w imi samego Boga.

Takiemi byy kazania Skargi, najwysze, najpik-
niejsze ze wszystkich, jakie byy powiedziane przed
nim i po nim.

Na drodze, któr Skarga do tego celu dy, spo-

tykamy na wstpie dwa uczynki, jedn ksik i jedn
instytucy pobon. Ksik s yiootij witych^ insty-

tucy

—

Bracttoo Miosierdzia.
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Nie trzeba wcale mistycznej pobonoci na to, e-
by oceni warto tych dwóch rzeczy, a przynajmniej

pikno tych dwóch myli; eby zrozumie, i obie

rzeczywicie mogy "mie wpyw zbawienny. Miosier-

dzie, pami o potrzebach i cierpieniach innych ludzi,

opielva nad staroci, chorob, ndz, to moe jedna

z rzeczy dobrych na wiecie, lvtóra nie ma dotd nie-

przyjació, przynajmniej nie ma oszczerców. Jest tak

oczywicie, tak niewtpliwie dobra, e nie podnioso

si przeciw niej adne nigdy sowo powtpiewania lub

szyderstwa. O Bogu, o zem i dobrem, o wierze, o du-

szy swojej, rónie czowiek mawia i mówi; ale o nie-

szczciu i o zasudze miosierdzia, odkd je pozna,

mówi zawsze jednako. Zbytecznie mówi o zasudze, jak

zbytecznie dowodzi, e miosierdzie zbiorowe, wspólne,

zorganizowane, dziaajce poczonymi siami i rod-

kami, jest od osobnego dzielniejsze i lepsze, bo i cier-

picym wicej moe przynie pomocy, i dla szczli-

wych jako widoczniejsze moe by przykadem; i wre-

szcie przepisami, ustawami, zbiorowoci swoj wstrzy-

muje wol ludzika od wrodzonych jej osabie i znue,
zadaje jej pewien przymus, a tem samem zapewnia zba-

wienn i konieczn regularn jednostajno dziaania.

Skarga wic, zakadajc Bractwo Miosierdzia i to w cza-

sie kiedy stowarzyszenia tego rodzaju znane nie byy,
zrobi wielkie dobrodziejstwo i tym cierpicym, którzy

z uczynków miosierdzia korzystali, i tym, którzy je

wykonywali, i wreszcie spoeczestwu caemu, dobro-

dziejstwo nie w duchownem tylko, ale w wieckiem zna-

czeniu; bo nic tak czowiel^a nie mikczy, nie wyra-

bia w nim dobrej woli, nie humanizuje, zatem nie cy-

wilizuje, jak dobre, które on innemu czowiekowi wy-

rzdza. Wpyw cywilizacyjny dobrych uczynków, ka-

techizmowych uczynków miosiernych, jest nieznaczny,

ale ogromny; jest to nieustajcy magnetyczny prd do-

brych sów, myli i uczu, przepywajcy pomidzy
tym, który miosierdzie wiadczy, a tym, który ji od-
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biera. Ale w pomyle Skargi tkwio jeszcze i co inne-

go. Polska jego czasów, nie przez ze serce, ale przez

krewkod, przez brak zastanowienia si, bya bardzo nie-

miosierna. Czowiek szczliwy i swobodny, nie zwa-

a na cierpienia innego, nie myla o nich, nie rozu-

mia, czego sam nie dowiadczy, nie liczy, nie odga-

dywa, ile cierpie kry moe ycie inne ni jego, ile

moe kosztowa i bole wyrzeczenie si, brak, rzeczy

których on nie zna wcale. By wic wymagajcym
z braku zastanowienia, twardym z przyzwyczajenia; a e
jak zawsze prawie istota ludzka z instynktami bardziej

od zasad wyrobionymi, by samolubnym, wic, nieraz

i sam o tem nie wiedzc , stawa si nielitociwym,

okrutnym. W caym stosunku panów do poddanych,
w najwikszej liczbie krzyczcych naduy i bezpra-

wi ówczesnych, by taki instynktowy, nie wyrozumo-
wany brak miosierdzia. Otó z poród tych ludzi, nie

których do miosierdzia pobudzi, w jego imi zgro-

madzi i kaza im dziaa, to byo dla Skargi nietylko

doprowadzi ich do wykonywania chrzecijaskiego ka-

techizmowego obowizku, nietylko podnoszeniem czo-

wieka do cnoty przez wyrabianie w szczliwym lito-

ci, w monym i dumnym pokory, ale mogo by tak-

e i dzieem ekspiacyjnem. Skarga by synem i sug
tego Kocioa, który wierzy w wielki pomidzy ducha-
mi ludzkimi komunizm dobrego, który uczy, e zasugi
jednych mog równoway i przeway ze uczynki
drugich, który to prawo zwizku, wspólnoci, solidar-

noci, wyznaje midzy artykuami swojej wiary. Ewan-
gelia mówia mu, e Odkupienie jest zadouczynie-
niem za grzechy wiata. Stary Testament mówi mu,
e grzechy Sodomy miay by darowane dla dziesiciu

sprawiedliwych: otó te grzechy niemiosierdzia w Pol-

sce, ta ndza i ucisk wielu, ta cika opresya, zada-

wana przez tylu, czy ona nie bdzie cho w czci oku-
pion, zmazan przez miosierdzie niektórych? Moe
przykad naj pierwszych w kraju ludzi zachci wielu
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do wspóczucia dla ubogiego i cierpicego, do uznania

w nim czowieka; moe zwyczaj litoci, wprawa, wy-
robi pomau powszechne zagodzenie obyczaju; w ka-
dym razie litoci i miosierdzia nauczy mona ludzi

tylko przykadem, praktyk. Jeeli te.n przykad b-
dzie dziaa, to z czasem spoeczestwo to stanie si
i w swojem sumieniu lepszem i w swoim obyczaju bar-

dziej cywilizowanem; jeeli nie, moe przynajmniej do-

bre uczynki jednych uczyni po czci zado za twar-

do serca innych. Pocztek zrobi trzeba—Skarga go

zrobi. Czy skutki byy, czy przykad dziaa, czy dobre

uczynki, przez jego instytucy wykonane, zmazay jaki

dug zapisany na debet jego wieku, to dowiemy si
dopiero przy ostatnim obrachunku; ale myl bya bar-

dzo chrze3ijaska i bardzo cywilizacyjna, i po wiecku
nawet mówic, poyteczna, obiecujca dobre skutki,

nie bez patryotycznej zasugi.

ywoty Sifietych (1585). Niema podobno w caej

literaturze polskiej ksiki, którby tak trudno byo
sdzi ze stanowiska literackiego, a zarazem mao ich

jest tak rozpowszechnion3^ch, tak stale czytanych i tak

szanowanych. Jak je sdzi? Jeden, nie jeden, ale ty-

sice powiedz, e to ksika jedna z najpikniejszych

na wiecie, e jako ksika treci religijnej, tak treci
i form odpowiada wszystkim potrzebom i uczuciom

duszy ludzkiej, e j nazwa mona doskona, klas-

syczn, i stavvna moe nie obok, ale blizko Imitacyi

Tomasza a Kempis. Jak ta w rku kadego katolika,

tak ywoty Skargi s od wieków w rku kadego ka-

tolika polskiego. Nie jeden znawca literatury powie,

e widzi i czuje w nich szczególny wdzik prostoty

i witoci, e czytajc je, doznaje takiego wraenia
jak gdyby zajrza w dusz wierzc i wit i pozna,

jak si w takiej duszy odbija wiat, ycie i ludzie. Inny

mógby tak samo powiedzie, e nie widzi, co tu tak

bardzo admirowa: kilkaset krótkich ywotów, których

tre wyjta z Martyrologium, z Roczników kociel-
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nych lub z innych gotowych ywotów; opowiedziane to

wszystko tak po prostu, stylem tak trzewym i skrom-

nym, e niktby si po nim nie domyli, e autor móg
by wymownym; rzecz opowiedziana, jak we wszyst-

kich legendach na wiecie, czasem zajmujca, czasem

naiwna do zbytku; wszystkiego przeczyta nie mona
i nie trzeba: kto zna kilka ywotów, na próbk, zna je

wszystkie.

Obadwa te zdania s moliwe, obadwa dadz si
dowodzi i zbija z ywotami w rku, a pogodzi nie

dadz si podobno nigdy rednio proporcyonalnej mi-
dzy niemi nie wynajdzie nikt. Dla'!zego? Oro dlatego,

e przy czytaniu i sdzeniu yw^otów wszystko zawi-

so od uczucia, w jakiem sieje czyta. Kto czyta z tem
przekonaniem, e to s „ywoty witych", i na ze-

wntrzn literack stron rzeczy nie zwaa, tylko szuka

budujcych przykadów cnoty, ten odniesie z czytania

wraenie wielkiej powagi, wielkiej witoci, a w do-

datku znajdzie, e w prostocie, z jak to jest pisane,

a która rzeczywicie po prostocie Pisma S-go jest mo-
e najwiksza, jak spotka mona, znajdzie i wielk
pikno, wielki wdzik harmonii pomidzy form a tre-

ci, sowem, powie sobie, e jest w tem mimowolna,
ale niezaprzeczona doskonao nawet artystyczna.

Ktoby za sdzi ze stanowiska cile wieckiego,

literackiego, choby bez uprzedze i z góry powzitego
zamiaru szyderstwa, ten znalazby w ywotach Skargi

zapewne daleko mniej powabu, ni w wielu rednio-

wiecznych legendach o witych. Nie byoby naprzy-

kad nic dziwnego, gdyby jaki czowiek sceptyczny,

nie wierzcy, albo czowiek innego wyznania, znajdo-

wa wielkie upodobanie we Fiorettach -go Franciszka,

a rusza ramionami na ywoty Skargi. Dlaczego? Oto
dlatego, e Fioret+ach, jak we wszystkich legendacli

redniowiecznych, odbia si indywidualno tego, kto

je skada, ktokolwiek on by; a przynajmniej jeeli

nie jego indywidualno, to caa poetyczna naiwno
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wieku, mieszanina wiary i fantazji, wiat cudowny
i nadprzyrodzony, stojcy tej fantazyi otworem i tak

jej dobrze znany, jak wiat rzeczywisty. W tych le-

gendach, a mianowicie we Fioreltach, ywot witego
pokazuje si zawsze przez bardzo istotnie uroczy pry-

zmat poezyi, i kto dla poezyi ma troch zmysu, ten,

wierzy czy nie wierzy, czy czyta jak pobon legend
czy jak bajk Ariosta, musi znale poezy w Pieni

Brata Soca albo w Kazaniu S-go Franciszka do -^i^dlka.

Inaczej w ywotach Skargi. Tutaj tej poezyi sub-

jektywnej, indywidualnej, tych ladów wyobrani czo-

wieka czy wieku niema wcale. Bardziej objektywnie,

bardziej cile, prawieby rzec mona, bardziej sucho,

pisa nie mona, jak on pisa ywoty. adnej preo-

kupacyi literackiej; adnej chci przedstawienia tego

witego w jakiej aureoli poetycznej, tego lub owego
cudu w jakiem wietle effektownem, tego lub owego
mczestwa w sposób obrazowy, malowniczy, drama-

tyczny. Sów tyle, ile ich koniecznie potrzeba, i to sa-

me najprostsze: wypadki ycia opowiedziane jeden po
drugim sucho, bez uwag, bez wykrzykników, bez roz-

czulenia, sowem, pisane z zastosowaniem ewangeli-

cznego prawida. „Mowa wasza niech bdzie: tak tak

—

nie nie," W ten sposób pisz Ewangelici: oni take
nie pacz nad mk Chrystusa, nie rozczulaj si nad

Betleemsk stajni, nie unosz si nad tryumfem Ta-

boru i Wniebowstpienia, Skarga trzyma si ich wzo-

ru—nie eby naladowa—bo przekonany jest, e ksi-
ka, któr pisze, jest take w treci swojej wita.

Przyznajc zatem, e sd o ywotach witych
musi zalee gównie od katolickiego lub przeciwnego

stanowiska czytelnika, powiedzie tylko trzeba, e do

skonalszej, idealniejszej prostoty i czystoci jzyka,
stylu, sposobu pisania, niema w caej literaturze pol-

skiej, a powtóre, e w praoy Skargi zajmuj one miej-,

sce wielkie i bardzo wane. Zagrzewa do pobonoci,
budzie zamiowanie cnoty.,, tak, ale jakimi rodkami?
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Sowem, nauk, grob w kazaniach; to jedno, pra-

ktyk cnót, pokory, powicenia, miosierdzia, to dru-

gie—ale to nie wszystko. Polska dua, gos z kazalnicy

nie wszdzie doniesie, nie kady, mao kto zapisze si
do Bractwa; ale czyta kady, przynajmniej wielu czyta.

Gdyby im da ksik, w której bez wysilenia i przy-

musu, w krótkich i prostych sowach, czytacby mogli

opisy najszczytniejszych cnót i doskonaoci, w której

byaby caa tcza dobrego we wszystkich swoich bar-

wach i odcieniach, od najpokorniejszych, najcichszych,

najagodniejszych, a do najdziwniejszych przykadów
cnoty, powstajcej z przepaci prawie bezdennej zego?
Róne s serca ludzkie i rónych trzeba sów, rónych
przykadów, eby do nich trafi. Jeden bdzie patrza
obojtnie na Franciszka z Assyu, rozdajcego maj-
tek midzy ubogich, ale si zastanowi nad Augusty-
nem; drugiemu mczestwo S-go Sebastyana nie zrobi

wraenia, ale go ude.zy tak pocieszajca dla sabych
ludzi sabowierno Piotra albo Tomasza^—zebra i opi-

sa ywoty wielu witych, to znaczy zebra na przy-

padek mnóstwo przykadów i wrae, z których kade
do pewnego serca, do pewnego usposobienia trafi mo-
e. Kiedy Skarga pisa swoje ywoty, robi to dla

chway Boej naprzód i tych witych, o których pi-

sa; potem dlatego, e literatura polska pobona takie-

go dziea nie miaa, a potrzebowaa. Ale musia on my-
le i obiecywa sobie take, e jak si to dzieo ro-

zejdzie, jak ludzie wejd w znajomo, w towarzystwo

z tymi przykadami, to kady za innym przykadem
trudniej, atwiej, ale przecie do poprawy si skoni,

W pismach polemicznych przeciw protestantom

jest walka odporna, w pismach o Kociele wschodnim
jest propaganda, w kazaniach—nauka i groba, w Bra-

ci.wie—przymus do praktyki cnót, w naboestwach,
jakie zaprowadza—zachcenie do pobonoci, do mo-
dlitwy, do kontemplacyi i chway Boej—w ywotach
jest dla kadego towarzystwo budujcych przykadów
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zawsze dostpne, a zawsze zbawiennie dziaa mogce.
Do zupenoci i wszeclistronnoci prac Skargi olcoo

wiary i moralnoci w Polsce, byo to dzieo potrzebne.

A musiao celowi swemu odpowiada, musiao by do-

bre, skoro po wiekach i po tylu zmianach, jest u nas

dotd najbardziej rozpowszechnion ksik religijn.

Ale widzc i podziwiajc najszczerzej warto
i w swoim rodzaju pikno ywotóic, trzeba przecie

zauway i doda, e dla dzisiejszej literatury kociel-

nej one ju takiego znaczenia nie maj, a nawet dla

zwykego byle owieconego dzisiejszego czytelnika, nie

maj tej wartoci, jak miay przed stu jeszcze laty.

Biografia witych zrobia bowiem w cigu naszego

wieku, a zwaszcza w drugiej jego poowie, przez pi-

sarzy francuskich gównie, postp ogromny. Nie wy-

starcza ju sam ywot, wycignity z Martyrologium

lub z innych kocielnych róde; trzeba tego witego
pokaza na tle caego jego czasu, w zwizku z jego po-

jciami, stosunkami i walkami. Trzeba pokaza, jak pod

wpywem tych stosunków i okolicznoci ycia, czo-

wiek, majcy si i uwaany za takiego jak inai, wy-

rabia si i podnosi w cnocie a do doskonaoci i wi-
tobliwoci. Tak pojty i napisany ywot jednego wi-
tego, staje si jednym rozdziaem w historyi Kocioa.
Wyszo takiego sposobu jest oczyvv^ista; ale nie mo-
na susznie da go od Skargi, skoro nikt w jego cza-

sach tak ywotów witych nie pojmowa i nie pisa.

Wiadomo, e kazania Skargi dziel si na dwie

grupy. Jedne Knzdtiia na niedziele i wiata (1595), obej-

muj wykad i przystosowanie przypadajcej na kady
z tych dni Ewangelii, a przeto suy mog wszyst-

kim czasom, wszystkim krajom, maj. ten charakter

ogólnego i niezmiennego przystosowania, który jest

skutkiem przedmiotu samego. Jak nie zmieniaj si so-

wa Ewangelii, lak jej wykad, pisma lub mowy homi-

letyczne, nie zmieniaj si nigdy w swojej wartoci.

Homilio -go Grzegorza lub -go Ambroego su na-
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szym czasom tak dobrze, jak tym, w których byv pi-

sane. Podobnie Katania na medziele i wita: zawsze,

i do koca wiata bdzie w nich ta sama nauka, to sa-

mo owiecenie w rzeczach wiary, to samo tómaczenie

jej artykuów lub dowodzenie jej tajemnic, przydatne

i budujce dla katolika polskiego, jak i dla cudzoziemca,

gdyby na jego jzyk byy przeoone. Ale dlatego mo-

e wanie, e jest w nich to samo, co w tysiczn^-ch

innych kazaniach lub ksikach—a innego nic byc nie

moe, bo nie ma dwóch sposobów wykadania Ewan-
gelii—dlatego my potomni rzadziej do nich zagldamy
i mao o nich wiemy. le robimy, bo prawda jest, e
znajdziemy w nich to samo, co kady ksidz kadej
niedzieli mówi nam z ambony. Tylko rzecz ta sama
powiedziana jest inaczej; tak, jak mao gdzie na wie-
cie bya powiedzian; powtóre w tych kazaniach, które

zwykle uwaamy za czysto dogmatyczne i morahie,

jest take i caa ta strona patryotyczna, która nas tak

dziwi i elektryzuje w Kazaniach Prsygodnycli. Rzecz

naturalna: kazanie jest nauk, jest pukaniem do serc

ludzkich i roztrzsaniem sumie, a niema jednej nie-

dzielnej Ewangelii, któraby si nie stosowaa do jakie-

go prywatnego lub publicznego grzechu; kaznodzieja,

wycigajc z niej nauk, musia, choby by nie chcia,

dotyka zego, jakie widzia w swoich suchaczach. S
te rozsypane w tych kazaniach niemal wszystkie te

prawdy gorzkie, które tak gronie odzywaj si z ka-

za sejmowych. Jest ich moe wicej, lub raczej s
bardziej )^ zastosowane do szczegóów, do pewnych sia-

nów i powoa, do pewnych zych skonnoci, które tam
objte w ogólnem upomnieniu i grobie, tutaj, gdzie

wiksza liczba kaza zostawiaa wicej czasu i miej-

sca, a waciwa Ewangelia dawaa sposobno mówie-
nia o jakiem zem szczegóowem, maj powicone
sobie osobne nauki i rozbiory. Nic naturalniej szego,

jak e przypowie o bogaczu i azarzu naprzykad
sama zawioda kaznodziej do nauki o zbytkach bo-
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gaczów i opresyi ubogich, albo Ewangelia o Dobrym
Pasterzu, iiaprzykad, do roztrzsania' obowizków pa-

sterzy duchownych. Maj wic i pod tym wzgldem
Kazania te warto bardzo wielk, s poniekd szcze-

góowem, obszerniejszem, cho naturalnie nie syste-

mat3^cznem rozwiniciem tamtych. Warto ich teolo-

giczna, homilijna, jest zdaniem uprawnionych sdziów
ogromna, oparta na gbokiej nauce i wielkiej bystro-

ci w dowodzeniu.* Wreszcie pod wzgldem wymowy,
s wspaniae. I gdyby Kas.i Przygodnych wcale nie

byo, to Kazania na niedziele i wita byyby spe-

niy religijne i obywatelskie zadanie Skargi, i to bar-

dzo wietnie: tylko nie tak wietnie. S w nich ust-

py, które mog miao stan obok najwspanialszych

z kaza sejmowych, ale w przeciciu natchnienie nie

podnosi si ani tak czsto, ani tak wj^soko. Moe byd,

e skutkiem treci samej, skutkiem tego, e mówca,
tómaczc nauk kocieln, chcia przedewszystkiem

by zrozumiabym, przystpnym, jasnym, i mówi bar-

dzo spokojnie, bardzo trzewo, rzadko kiedy unoszc
si zapaem. Ale taka wymowa spokojna i prosta ma
swoj wielk pikno. U Skargi pikno ustpów ta-

kich polega w tem, e gdzie niema zapau i natchnie-

nia, gdzie jest ton spokojny i prawie potoczn}-, tam
niema jednego sowa, jednej myli zbytecznej: wszyst-

ko jest wane, potrzebne i mdre—wszystko take po-

wiedziane w formie najdoskonalszej. A przytem jedna

rzecz, która mu jest waciwa, to bardzo czste zwroty

do praktycznego i potocznego ycia; jego kazanie nie

jest prawie nigd}^ nauk abstrakcyjn; najczciej nie

mówi o grzechu, akomstAvie, pysze, lenistwie w ogól-

noci, ale o rónych sposobach, jakimi si to ze objawia

w Polsce. W takich ustpach ma ton prosty i gniewny,

który niektórym wydaje si rubasznym. Czy nim jest?

Czy nie jest tylko prostym, otwartym, nie obwijaj-

cym nic w bawen, ani nie strojcym w kwiaty re-

toryki? (Przykad: Kaz. na Narod. Matki Boej, albo
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na w. Katarzyn, na w. Mikoaja). Jak jest surowy,

jak nie przepuszcza nikomu, niech dowiedzie to, co

mówi do ksiy (Kaz. na II Niedz. po W. Nocy i na IV
po witkach), a jak tym potocznym tonem bar-

dzo wyranie i gronie, mówi to samo co w kazaniach

sejmowych mówi w natchnieniu i uniesieniu, dowód
w Kazaniu na Narodzenie Matki Boskiej. e pod wzgi-
dem uczucia czysto religijnego trudno co rzewniej-

szego, bardziej przejmujcego, jak sawne Kazanie na

W. Pitek, naprzykad, to rzecz powszechnie znana

i przyznana.

Otó, gdyby Skarga by po sobie zostawi tylko

Kazania niedzielne, byby speni cae swoje zadanie;

tylko nie tak wietnie, jak je speni, kiedy oprócz tam-

tych zostawi jeszcze Kazania Przygodne.

Z ambony w kad niedziel i wito mówi ksidz
kady, cho aden moe tak; ale nie kady ksidz jest

kaznodziej królewskim, nie kady, mieszkajc na dwo-

rze przez lat kilkadziesit, ma sposobno tak pozna
ludzi i ich sprawy, nie kady mówi na ambonie w chwili,

kiedy przybiega goniec z wiadomoci o zwycistwie
pod Kirchholmem, nie kady jest kaznodziej sejmo-

wym. A cho to stanowisko wyjtkowe byo oczywi-

cie skutkiem wyjtkowych darów kaznodziei, cho na

innych ono tak szczliwie nie wpyno, przecie i naj-

wikszy dar wymowy i wyjtkowe usposobienie mu-
siay z takiego stanowiska odnie wpyw szczliwy,
musiay od okolicznoci odbiera silne potrcenie do

natchnienia.

Sam Skarga, wydajc zbiór tych kaza pod tytu-

em Przygodnych, oznaczy, e jak tamte suyy wszy-

stkim powtarzajcym si co roku niedzielom i wi-
tom, tak te dotyczyy pewnych szczególnych faktów,

pod ich wpywem powstaway, suyy pewnej szcze-

gólnej okolicznoci lub pewnemu przedmiotowi. I te

kazania, susznie sawniejsze, przewyszajc Niedziel-

ne pod wzgldem wymowy i patryotycznego nat-
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chnienia, nie ustpuj im pod wzgldem uczucia re-

ligijnego.

Monografia Siiargi przez M. Dzieduszyckiego dzieli

je bardzo trafnie na cztery kategorye: na kazania ci-

le religijne, pogrzebowe, trzecie, powiedziane z okazyi

jakiego szczliwego w Rzpltej wypadku, które piknie

nazywa tryumfalnemi, i wreszcie te, któreby równie

susznie nazwa mona politycznemi jak pokutnemi lub

proroczemi: kazania sejmowe.

Pomidzy cile religijnerai pierwsze ka o sobie

wspomnie Kazania o Siedmiu Sahrnmenach . Pod wzgl-
dem dogmatycznym najlepsze podobno ze wszystkich

dzie i mów Skargi. Teologowie przyznaj, e mao
jest dzie w literaturze teologicznej wiata katolickie-

go, któreby nauk Kocioa o sakramentach wykaday
w sposób tak jasny, tak dokadny i wyczerpujcy, a do-

wodziy jej w sposób tak przekonywujcy, jak te czter-

dzieci jeden kaza Skargi. Wraenie czowieka wie-

ckiego, nie teologa, zatem nie majcego w tych rze-

czach gosu, zgadza si z tym sdem: przyznaje, e
czytajc, uczy si i przekonywa. A nadto, czytajc,

jest si zadziwionym dwoma przedmiotami mówcy: je-

go darem nauczania, i jego darem rozrzewniania. Ten
zmys praktyczny, który Skargi nigdy nie opuszcza,

sprawia, e nie przestajc na tem, co ludzie maj o sa-

kramentach wierzy i jak je przyjmowa, uczy ich jesz-

cze, jak sobie maj w pewnych przypadkach radzi.

Naprzykad, jest w jednem z tych kaza, w piatem

o Pokucie (z porzdku 29) nauka dla penitenta, jak ma
do spowiedzi si gotowa, jak sobie uatwia rachunek

sumienia i t. d.— dla spowiednika; jak ma spowiedzi

sucha, i ta ostatnia zwaszcza, bardzo mdra, oparta

na wielkiej znajomoci rónych natur ludzkich, okre-

lajca tak trafnie sposoby, w jakie spowiednik ma mó-
wi do ludzi rónego usposobienia, eby im trafi do

przekonania, z delikatn wyrozumiaoci dla wtpli-

woci lub trwoliwoci niektórych sumie. Podobna
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lub jeszcze pikniejsza w kazaniu drugiem o Ostatniem

Namaszczeniu (z porzdku 33) nauka dla ksiy, jak

maj czowieka chorego na mier przygotowywa, jak

mu dodawa odwagi lub cieszy; co mówi, jeeli ten

umierajcy jest zaprztnity sprawami i mylami wia-
towemi, co, jeeli si mierci boi, co, jeeli si bardzo

wyzdrowienia spodziewa, i to wszystko tak piknie, e
trzymajc si jego rady, nieraz zagodzilibymy sobie

t tward konieczno owiecenia chorego o blizkim

kocu i skonienia go, eby si do mierci przygoto-

wa. S takie rady i dla wieckich, dla w^szystkich,

naprzykad w kazaniu X o Eucharystyi (XXIV), spo-

sób suchania Mszy; jak za w tych kazaniach jest cza-

sem Skarga wymownym, rozczulonym i rozczulajcym,

to pokazuje moe najlepiej przepyszna Modlitwa przy

Mszy w.
Ju to modlitwy, jakie czsto przychodz w ci-

gu jego kaza, a zwaszcza przy kocu, nale do naj-

pikniejszych na wiecie; moe wytrzymayby porów-

nanie z temi, które si wyleway prob lub hymnem
pochwalnym z wezbranych a gorejcych serc rednio-

wiecznych witych, jak w. Bernard naprzykad albo

Franciszek z Assyu. I pod tym wzgldem za najlepszy

moe przykad stan mog jego Pobudki do czter-

dziesto-godzinnego naboestwa: jeden z najpikniej-

szych pomidzy jego kazaniami.

W tern naboestwie take, kiedy je zaprowadzi
i do niego wzywa, bya myl ekspiacyjna i mistyczna.

Za tyle pochoci, lekkoci, wiatowego roztrzepania,

za tyle zdronego zgorszenia, za tyle umylnej obrazy

i blunierstw, czyni Bogu zadosy cig modlitw,
nieustajc adoracy Najw. Sakramentu, i to w tych

dniach zapustnych, bardziej nad inne powiconych
wiatowym marnociom, modli si, klcze, pokuto-

wa, moe w ten sposób odwróci zawieszon kar, to

cel tych naboestw i myl tych kaza. Jak w Sta-

rym Testamencie pojakiem wdelkiem sprzeniewierze-

.M Tarnowski. „Literatura." TI .iD
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niu si Izraela, albo przed jakiem wielkiem przedsi-

wziciem, sdziowie, królowie, prorocy, zwoywali lud

do modów i pokuty, do ofiar oczyszczenia i bagal-

nych, a te wezwania tem s, groniejsze, tem straszniej-

sze, e mówi, o jakich przewidywanych, ale niezna-

nych dopustach gniewu Boego, e ten lud pokutujcy

prosi i boi si. a nie wie, co i zkd na niego spadnie-

tak on wzywa do pokuty i modlitwy, kae klka
w konfesyonale i przed otarzem, bid si w piersi, prze-

prasza i prosi, bo co okropnego grozi, od czego tyl-

ko rka Boska obroni nas moe. I to mówi, nie jak

w Kazaniach sejmowych, do tych, którzy ze ludzk

rad mog odwróci, ale do caego ludu, do tych, któ-

rzy nic zrobi i poradzi nie mog, tylko prosi. Wszyst-

kie te dziewi pobudek do czterdziesto-godzinnego na-

boestwa tchn takiem zowrogiem strasznem prze-

czuciem. Dlaczego? To naboestwo, to obrzd w ko-

ciele zwyczajny, w Rzpltej nic si nadzwyczajnego

nie stao, zkde ten strach czego okropnego jak po-

top lub siarczysty deszcz Sodomy, dlaczego nadawa
temu naboestwu ten charakter tak gwatownej, nie-

spokojnej proby?
Nigdy, z wyjtkiem proroków Starego Testamen-

tu, nigdy zbiorowe instynktowe przeczucie nieszcz
caego narodu nie odzywao si tak gono i tak bo-

lenie; a u samego Skargi, zaledwie raz lub dwa ode-

zwao si goniej, groniej i wymowniej. Czy moe
by jaka na wiecie modlitwa, któraby lepiej oddawaa
uczucie narodu w ucisku i rozpacz}^, któraby z krzy-

kiem bardziej rozdzierajcym woaa o ratunek, w któ-

rej by aoniej szym tonem odzywao si zwtpienie

i strach blizkiej zguby, jak w zakoczeniu pierwszej

Pobudki.

A jak gdyby chcia jeszcze bardziej przerazi, od-

j ostatni prócz poprawy nadziej ratunku, w drugiej

Pobudce mówi im, eb}^ w to nie ufali, i czcz praw-

dziwego Boga i prawdziw wiar wyznaj. Nie mylcie,
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e interesem jest Boga was bronie, On was nie potrze-

buje, znajdzie sobie innych. Jerozolimie swojej wybra-

nej Bóg nie przebaczy, a jako wam bdzie? Albo mo-

e liczycie na to, e wielu jest midzy wami niewinnych?

Byli niewinni i przed potopem, mae dzieci byy nie-

winne, bydo byo niewinne, a przecie wszystko po-

tono. Jako obrazowo stylu, ten krótki ustp o po-

topie jest wspaniay. Jak trzecia potop wodny, tak

czwarta przypomina potop ognisty Sodomy, groby co-

raz straszniejsze. Ale wreszcie, w zakoczeniu pitej

Pobudki, jak gdyby sam si ulitowa nad swoim sucha-

czem, ju go nie gromi, tylko za nim prosi modlitw,

najrzewniej sz, najaoniejsz, najpokorniejsz, jak
mona pomyle: Ubogich owieczek stuoich i bydltek swo-

ich nic opuszczaj etc. Szósta opowiada history Izajasza,

przepowiadajcego niewol babilosk, i dodaje do niej

now, a straszn pogrók. „Co czyni Pan Bóg, gdy
poprawy niemasz". Dopiero w trzech ostatnich na-

stpuje pociecia, nadzieja, ufno w miosierdziu Be-

skiem; w ósmej przepyszne sowa o modlitwie, dowo-

dzenie, e ona jest ratunkiem i pomoc, e jej Bóg od

czowieka da, i dlaczego, a w zakoczeniu ostatniej

dopiero, jak hymn tryumfalny, rozlega si w kocielnej

modlitwie ufno, pewno, e „jako ojców naszych

wysuchywae, tak i nas wysuchasz", przypomnienie
Bogu, e sam obieca proszcych sucha, jak gdyby ch
zmuszenia go, eby tej obietnicy dotrzyma, a wreszcie

wezwanie wszystkich mocy niebieskich, wszystkich

witych polskich, eby si ruszyli i pomagali. ,,Rusz-

my a budmy Patrony nasze tego Królestwa". Niema
moe modlitw tak rozpaczliwych i rozdzierajcych, jak

pierwsze, tak natarczywych i gwatownych, tak mia-
o, tak prawie zuchwale domagajjcych si wysucha-
nia. Niema te, z wyjtkiem Ivaza sejmowych, nic tak
w caym Skardze natchnionego, jak te PobudJd (1600).

Kazania sejmowe s wicej wieckie, wicej okrelo-
ne, wytykaj bardziej to ze, te grzechy publiczne, za
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które gro kar: Pobudki maj charakter cilej re-

ligijny, a zarazem ogólniejszy. W nich chodzi tylko

o obraz Bosk, któr Bóg pomci; mówca nic nie spe-

cyfikuje, zostawia tylko do domysu, e ta obraza obej-

muje grzechy przeciwko Bogu, ludziom i ojczynie. Co
jest wysze i pikniejsze, Kazania sejmowe czy Po-

budki? O tern moe sdzi osobiste tylko uczucie ka-
dego: tam s ustpy jeszcze wzniolejsze, tu wiksza,
równiejsza jednostajno natchnienia.

Kiedy w latach emigracyjnych, w latach „Ksig
Pielgrzymstwa", Towianizmu, wszelkiego rodzaju reli-

gijnych, filozoficznych i politycznych dnoci, b-
dze i cierpie, wierni katolicy na tuactwie chcieli dla

katolików polskich uoy ksik do naboestwa,
w którejby byy proby na wszystkie te religijne i pa-

tryotyczne denia i cierpienia, kiedy szukali sów naj-

lepszych, któremiby Polak móg prosi Boga o zn:iio-

wanie nad swoj ojczyzn, w którychby móg wypa-
ka wszystkie zy swego serca, szturmowa do Nieba

i gniew Boy rozbroi, nie znaleli lepszych nad sowa
Skargi. W ksice do naboestwa najbardziej u nas

rozpowszechnionej, w ,,Otarzyku Polskim", modlitwy do

pooenia Polski tak zastosowane, e je kady odma-

wia jak modlitwy za Ojczyzn, to jest cztery nazwane

tam Do Opatrznoci Boskiej, wyjte s z Pobudek do

czterdziesto-godzinnego naboestwa.
PobudJci do Modlitwy csasu wojny (1608), acz bardzo

pikne, bledn obok tego. Bardzo pilcnajesi pierwsza,

gdzie mówi o bogosawiestwach pokoju; a w dalszych

okrelenie, która wojna jest sprawiedliwa i godziwa,

a która nie. Ciekawe jest do widzenia i to, jak ten

kaznodzieja natchniony, w natchnieniu dochodzcy do

najwyszej egzaltacyi, zna si take na wartoci ziem-

skich, ludzkich rodków obrony, jak przysposobienie

takowych zaleca jako obowizek tym, którzy wojn
prowadz. S sowa wielkiej rzewnoci, w których od-

zywa si caa mio jego do ludzi, naprzykad w pier-
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wszej, kiedy mówi, e gdyby Bóg posa go z ozuaj-

mieniem, e odj od tego ludu zlitowanie swoje i po-

stanowi go zgubie: „rzeldbyci ja, proch i ziemia, do

Pana: Niechaj Panie z poselstwem talciem nie id. Ja
ten lud, krwi Twoj odkupiony, pilnie cieszy chc
i miosierdzie Twoje im udawa, aby nie rozpaczali,

a Ty mnie i cieszy ich nie kaesz". Jest pikna na kocu
Przemowa do onierzy w samej potrzebie, która rów-

nie jak uoone przez niego Naboestwo onierskie,

dowodzi, jak w tych czasach wojennych pilnie dba
o to, eby onierz swoj powinno oniersk godzi
ze swoim obowizkiem chrzecijaskim i eby, krwa-

wem rzemiosem zajty, na tysiczne pokusy z natury

swego pooenia naraony, a kadej chwili mierci za-

groony, zawsze mia Boga w sercu i zawsze gotów
by bezpiecznie przed nim stan. Przecie wszystko
to nie jest tak wzniose, jak wyej wspomniane Po-

budki do czterdziesto-godzinnego naboestwa.
To samo powiedzie trzeba o jego Kazaniach Po-

•grzebowych. Ale przy tych nasuwa si jedna uwaga:
oto, e jest rzecz dziwna, i pikna, e tych kaza, z na
tury rzeczy pochwalnych, jest tak mao. Umierao prze-

cie ludzi wielu znaczcych w Rzpltt>j, wielu panów,
senatorów, dostojników Korony, gorszych i lepszych,

nieraz zapewne pobona cze lub wiatowa próno
pozostaej rodziny byaby rada usysze pochwa
zmarego z ust najwymowniejszych w Polsce; tymcza-
sem jest ich tak mao.

Prawda jest, co on sam mówi, e godzi si umar-
ych chwali; to nie podchlebstwo, bo nic nikomu nie

przyjdzie z podchlebiania umaremu, który si odwdzi-
czy nie moe. Przecie pochwaa umarych jest tak
czsto, nawet bez woli mówicego, przyjemnem kadzi-

dem dla prónoci ywych, e mówcy najrozumniej

-

szemu, obdarzonemu najdelikatniejszym taktem, bardzo
trudno uj podejrzenia i obmowy, jakoby zmarego
chwalc, ywym by chcia si przypodoba. JeeH za
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kady mówca powinien strzedz si pozorów i nie da-

wa pola do posdze, to tern bardziej mówca kociel-

ny, a zwaszcza kaznodzieja dworski, yjcy pomidzy
wielkimi tego wiata, a przeto bardziej, ni kady inny,

naraony na niebezpieczestwa, a przynajmniej na po-

dejrzenie podchlebstwa.

Skarga, czy si strzeg tak bardzo, czy nie strze-

gc si, unikn niebezpieczeotwa szczliwym instyn-

ktem, ale wolny jest zupenie od posdze tego ro-

dzaju, i sama zo nie znalazaby w jego pismach jed-

nego sowa, któreby zakrawao na podchlebstwo, a cho-
by tylko na pochwa przesadzon. Ale czy to przy-

padek czy zamiar, zawsze pomogo mu do tej czysto-

ci to, e o ludziach mówi tak rzadko i mao, bo kto

wiele chwali, ten atwiej w pochwaach miar prze-

biera, anieli ten, kto ostronie skpy jest w so-

wach. Gdyby Skarga by chcia wymow swoj pod-

nosi chwa wielu zmarych, a przez to chwa ich

rodów i domów na ziemi, byby przez to zapewne zje-

dna sobie nie jednego przyjaciela, nie jednego aska-

wego a monego protektora, nie dla siebie tylko, ale

dla swego zakonu. On tymczasem bardzo rzadko mówi
nad grobem. Moe to przypadek tylko, ale to zawsze

piknie. Szkoda jest nieodaowana, e kazanie na po-

grzebie króla Stefana zagino bez ladu. Zwaywszy
przedmiot, trzeba przypuszcza, e byo najwspanial-

sze. Ale jeeli byo drukowane, to tak gdzie zniko, e
go nikt z dzisiejszych, ani z dawniejszych, nie czyta.

Co dziwnego, to, e kazanie na pogrzebie Anny
Austryaczki jest pikniejsze, ni na pogrzebie Anny Ja-

giellonki. Zdawaoby si, e powinno byo by prze-

ciwnie: e 3^wot kobiety sdziwej, wielkich cnót i wiel-

kiej mioci u narodu, królowej, która cay swój wiek

midzy nami przeya, a przesza przeze, ,,dobrze czy-

nic", e mier ostatniej z królewskiego domu Jagie-

ów, moga bya, i powinna bya nastroi mówc do

rzewniejszego uczucia, anieli zgon królowej modej^
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Z obcego kraju, mao u nas znanej, która ledwie kilka

lat tu przeya, i cho zapewne musiaa byc bardzo

dobra, pozostaa nam obc, tak, e dzi to jedno o niej

pamitamy, e bya matk \¥adysawa IV, Tymcza-
sem, nie wiedzie z jakiego powodu, stao si przeci-

wnie. Kazanie na pogrzebie Anny Jagiellonki, jest

niezaprzeczenie pikne. Jest w niem wszystko, co si
o cnotach i zasugach zmarej powiedzie dao, jest i al,

tak suszny, za ostatni z dugo panujcego i prawdzi-

wie bogosawionej pamici domu królewskiego. Posta
starej królowej w agodnem wietle jej cnót cichych

i domowych, a chwalonych prostemi sowy (,,nikomu
nigdy nic zego nie zrobia", faszu nie byo w jej ser-

cu ani w jej ustach, ,,rk miaa zawoze otwart dla

potrzebujcych") — „cicho i piknie do ojców swoich

odchodzcej'', wygldaa bardzo piknie. Piknie zwa-
szcza przedstawia si, kiedy j mówca pokae w wj^ko-

nywaniu jej obowizków królewskich. Pod tym wzgl-
dem przywyklimy uwaa Ann za figur do mao
znaczc: i istotnie, ona si do polityki nie miesza i mie-

sza nie chce, stoi na boku, sucha, robi co jej ka,
swoj osob, wol, losem, nie chce na nie wpywa
i boi si przeszkadza. Ale pomaga by chciaa; a na
to nie ma innego sposobu, tylko si modli. I nie mo-
na bez gbokiego wzruszenia czyta tego, co opowia-

da o niej Skarga, e kiedy w razach wielkich potrzeb

lub niebezpieczestw Rzpltej, naprzykad podczas ele-

kcyi, kiedy przeciwne strony stay naprzeciw siebie

i lada iskra moga wznieci poar wojny domowej, albo

kiedy m, król Stefan, oblega Poock i Wielkie uki,
ta królowa, ta kobieta, nie mogc inaczej ani niebez-

pieczestwa zaegna, ani do zwycistwa pomódz, mo-
dlia si po caych dniach i nocach, pocia, wymy-
laa sobie umartwienia przeróne, jak kobiety Starego
Testamentu w stanowczych dla Izraela chwilach, jak
Estera lub Judyta, albo jak stary Mojesz, klczcy
przez cay cig bitwy z rkoma podniesionemi do nieba.
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Ale to wszystko, to pikno przedmiotu, nie mowy,
to zasuga Anny nie Skargi; i wszystko razem wzi-
wszy, wydaje si, e mow tak sam, z wyjtkiem
moe piknego na pocztku ustpu o mierci wielkich

tego wiata, na Fasldch mierciach strasdiwssa jest moc

Bosha, byby móg powiedzie kady kaznodzieja ro-

zumny i dobry, bez wyjtkowych darów zdolnoci

i natchnienia.

Kazanie tymczasem na pogrzebie Anny z Rakus,

przechodzi t miar, i kaznodzieja zwyczajny, choby
bardzo rozumny i dobry, zapewne nie zdoaby si na

takie zdoby. Naprzód we wstpie, gdzie mówi o zni-

komoci rzeczy ludzkich i o mierci gów koronowa-

nych, jest tak patetyczny, e nie zwyczajny mówca,

ale Bossuet ledwie mu dorównywa: „Teraz gowa ta

uwida etc." M. Dzieduszycki porównywa ten ustp ze

sawn mow Bossueta nad trumn Henryety angiel-

skiej i porównanie rozstrzyga na korzy Skargi. Su-
sznie: bo we wspaniaych mowach 'Bossueta trafiaj

si przecie rzeczy wyszukane, które krytyka francu-

zka wprawdzie bardzo chwali, ale które zakrawaj na

puste frazesy, z powag kazalnicy niezgodne-, naprzy-

kad, fontanny ogrodowe w Chantilly, paczce nad

W. Kondeuszem, albo w mowie na pogrzebie Henrye-

ty, to miejsce gdzie mówi, e Monsieur i król sam trzy-

mali j mocno rkami, ale napróno, ona im przecie

odesza. Prosta rzecz, zatrzyma ycia i duszy nie mo-

gli. W Skardze caym, jak jest, takiego czczego mar-

nego sowa si nie znajdzie; te za ustpy, w których

Bossuet jest rzeczywicie wspaniay, moe nie prze-

wyszaj dopiero przytoczonego.

A po nim nastpuje inny, z najpikniej, jak by
moe, wyraon pochwa zmarej i z wielk rzewno-

ci alu, to ten, w którym Anna egna swojo ziem-

skie królestwo i, oddajc koron, wiadczy si, e j
oddaje czyst i jasn, jak j wzia, niczem jej nie zraa-
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zaa, niczem nie nadwerya, niczem czci i godnoci
jej nie uchybia.

Potem, rozrzewniajca, przejmujca jest mier
tej Anny, modej, szczliwej, kocliajcej ma tak, e
jak mówca wiadczy, mawiaa, i cay wiat nie ma lep-

szego czowieka, szczliwej ze swoich dzieci, a wyrwa-
nej z poród caego tego szczcia, i to w chwili, kiedy

Poska caa ,,za mdr i wdziczn Pani mie j po-

cza." Take sowa godne uwagi. Inny kaznodzieja,

kaznodzieja dworski, byby prawi oklepane frazesy

o nieutulonych zach poddanych nad grobem ubóstwia-

nej królowej. Ten powiada, e umara w chwili, kiedy

j lubi zaczli; a wic przyznaje, e przedtem nie lu-

bili, przyznaje to wobec jej dworu, jej ma i dzieci.

Ale tern chwali j lepiej, ni najszumniejsz pochwa,
bo zaraz nasuwa si myl, e ta królowa musiaa mie
wiele dobrego, kiedy zwyciya uprzedzenia i nie-

chci, kiedy j za mdr i mi mie zaczli. I z tej

prawdomównoci jego zaraz ten skutek, e si wierzy

ju wszystkiemu, co o niej powie; e si suchacz nie

boi przesady, ale wszystko bierze za dosown prawd.
Istotnie, prawda, szczera prawda, to najwikszy sekret

piknoci jego mów pogrzebowych. Czuje si, e on nic

nie dodaje, e te kobiety byy takie, jak je opisuje;

a jeeli jedna Anna piknie wygldaa w blasku swo-

ich cnót cichych, to moe jeszcze pikniej wyglda
w tern samem wietle ta druga Anna, bo moda, szcz-

liwa, kochajca, królowa, wic majca prawo do wia-
ta, do wesooci, a yjca tak skromnie, umierajca tak

chtnie i tak pogodnie. Na jej dworze, czasem tylko,

z koniecznoci, wietne przyjcia, stroje, tace i uczty;

zreszt chodzi zawsze skromnie ubrana, zabaw nie lubi,

lubi opatrywa ubogich i sama im suy; dwór swój

utrzymuje w przykadnej statecznoci obyczajów. Ma
kocha bardzo; ale rozstaje si z nim spokojnie a m-
nie, przytomnie, sama go do tego rozstania przygoto-

wuje. Krótki opis jej ostatnich dni i zgonu jest bar-
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dzo rozrzewniajcy, a niemniej take to poegnanie jej

z królem i królestwem, którem si kazanie zamyka.

Kaza dzikczynnych jest kilka: na szczliwe
wrócenie króla J. M. ze Szwecyi, drugie przy oddawa-

niu lubów Panu Bogu w Czstochowie, gdy król J. M.

ze Szwecyi wróci; inne na dzikowanie za jakie po-

spolite caego Królestwa dobrodziejstwo (to ostatnie

take zapewne nigdy nie powiedziane, ale mogce si
do wielu przypadków zastosowa). Przecie w t^-m ro-

dzaju prym trzymaj czter}" kazania przy naboe-
stwach dzikczynnych za odniesione zwycistwa; te

to s, które Dzieduszycki tak dobrze tryumfalnemi na-

zywa. Ale bo te i tryumfy prawdziwe, zdolne rozpa-

li serce najrzadszem z uczu, uniesieniem radoci i du-

my. Raz obcy ksi, pretendent do korony, skarco-

ny za swoj miao, upokorzony i zamiast na zamek
krakowski, jako król, wstpujcy na krasnostawski, jako

jeniec. Potem, na ociennem ksistwie osadzony, stale,

jak si zdawao, wierny sprzymierzeniec i hodownik
Mohya, ztd wzrost potgi Rzpltej i nadzieja wikszego
bezpieczestwa od Turków. Dalej najezdnik szwedzki

pobity, uciekajcy za morze, zostawiajcy za sob swój

obóz, tysice polegych i Inflanty bezpieczne. Wresz-

cie król Polski, wstpujcy w dobyt twierdz, która

mu drog do Moskwy otwieraa: Byczyna, Zamoyskie-

go wooska wyprawa, Kirchholm i Smolesk, to cztery

tryumfy, którym odpowiadaj cztery kazania, cztery

dzikowania, za zwycistv/o pod Byczyn, wooskie,

inflanckie i moskiewskie. Z tych pierwsze nigdy nie

drukowane, jak si domyla Dzieduszycki, przez wzgld
na póniejsze zwizki Zygmunta III z domem austrya-

ckim, przechowuje si w rkopisie i w aciskim prze-

kadzie. Z 1 rzch innych, najpikniejsze s, na zwy-
cistwo wooskie i inflanckie. W pierwszem, oprócz

caej krasomówczej piknoci, zasuguje na uwag
ustp, w którym kaznodzieja uczy króla, jak ma kró-

lestwo swoje kocha i szanowa. To przypomnienie
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obowizków wiernoci i wdzicznoci, jakie mia Zy-

gmunt wzgldem Polski, to moe nie jest bez celu:

moe mówca myli, jak mylao wielu, e król o t
swoj koron nie dba, e j ustpi myli. Pewnoci
niema, ale bardzo' na to wyglda, e ten ustp jest

mia, a dla króla zapewne niemi aluzy, do jego

ukrytych prawdziwych lub domniemanych zamysów.

Najsilniejszy ton tryumfu, a prawie a urgania
si nad pobitym, odzywa si w kazaniu na zwycistwo
inflanckie: „Zasiadszy Pan Bóg zastpów" i dalej

„uciekaj na morze".

Pozostaje to, co w Skardze, co w caej literaturze

Polski niepodlegej najwysze, a w porozbiorow^ej i przez

najwikszych zaledwo docignione

—

Kazania Sejmowe.

Ze czowiek, w którym skupio si spadkowe cier-

pienie *) wielu, i to cierpienie, które drczy miao na-

stpnych, czowiek z sercem do wielkiem, eby ten

ogrom oczud obj, który take mógby by o sobie

powiedzie, e nazywa si milion, bo za miliony kocha
i cierpi katusze, móg by wymownym, strzela ,,grzmi-

cemi sowy do serca spóbraci", to bardzo naturalne:

wielkie dusze maj i wielkie sowa na usugi. atwo
to zrozumie, a dowodzi zbytecznie. Ale co moe zby-

tecznem nie bdzie, to uwaga, e czowiek z lakiem
przeznaczeniem jak Skargi, i w jego czasach, czowiek
powoany do tego, iby by ostatnim i najsilniejszym

gosem pr;estrogi i upomnienia, musia by ksi-
dzem.

Byo ich tylu przed nim, którzy przestrzegali i upo-

minali; byli bardzo rozumni, bardzo szlachetni i bar-

dzo wymowni. Wszystko, co o nierzdzie polskim i je-

go niebezpieczestw^ach móg powiedzie przyrodzonym

ludzki rozsdek, rozum polityczny, historyczne do-

wiadczenie, wszystko to oni powiedzieli. Wszystkie do-

') Ustp o Kazaniach Sejmowych skrócony z ksiki Pi-

sarze polityczni XVI wieku.
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wody, wszystkie argumenty, wszystkie proby i zakl-

cia jakich dostarczy mogy ludzkie wzgldy i uczu-

cia wasnego bezpieczestwa i dobra, honoru, wstydu
przed ludmi, mioci ojczyzny, wszystkie oni wyczer-

pali do dna, odwoali si do wszystkich, i na próno:
nic si nie zmieniao, nikt si nie obejrza i nie zwa-

a. Có wic pozostao? W imi czyje jeszcze mona
byo przemówi do nich i prosie, eby si ratowali?

Rozsdku? Susznoci? Przyszoci wasnej? Potomno-
ci? Ojczyzny? Wszystko to ju syszeli, i przebrzmiao
bez wraenia, odbio si jak groch od ciany. Gdzie
ju wiksze nad te powagi, gdzie wzgldy od tych wy-
sze? Na wiecie, nie, bo na wiecie niema ju nic nad
to. Ale Bóg? Gdyby jeszcze Jego gos, Jego powaga.
Jego groba? Gdyby pokaza, e to, co rozsdek ludzki

mianuje gupstwem, co rozum, nauka, dowiadczenie
nazywaj rozpaczliwem niedbalstwem, co uczucie ho-

noru nazywa wstydem, a mio ojczyzny brakiem pu-

blicznego ducha, gdyby pokaza, e przed Bogiem to

wszystko jest grzechem? Gdyby przypomnie, e rady

rozumu, prawida honoru , zaklcia patryotyzmu s
zgodne co do sowa z Jego rozkazem; gdyby te zanied-

bane i wzgardzone obowizki publiczne przedstawi
jako obowizki religijne take, obowizki chrzecija-
skiego sumienia, a te publiczne grzechy wykl uro-

czycie i ogosi za zbrodni zelonego Majestatu Bo-

skiego? Gdyby to samo, o co napróno dotd woa ro-

zum, polityka, honor i ojczyzna, powtórzy jeszcze raz.

ale w imieniu Boga, ich proby powtórzy, jako Jego
rozkazy? Kto wie? To moeby skutkowao. rodek to

ostatni, najwikszy, ale kiedy wszystkie inne marnie
si zuyy, to czas spróbowa tego; moe on pomoe,
moe ten ostatni apel trafi do serc i rozumów. Polsce,

leccej do zguby, a nie chccej si ratowa, byo te-

go potrzeba: trzeba jej byo powiedzie, e ten porz-
dek, którym gardzia, to bezpieczestwo, o które nie

dbaa, byy obowizkiem nie tylko morahiym i patryo-
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tycznym, ale religijnym, nietylko wzgldem siebie, ro-

dziny, ojczyzny, ale wzgldem Boga.

A kiedy tej powagi trzeba byo uy, kiedy trze-

ba byo mówi w tern imieniu, tedy aden gos wie-
cki dostatec :nym ju nie by. Potrzeba byo wyszej
powagi, wyszego powoania, wyszego charakteru.

wiecki czowiek w ten sposób mówi nie mia prawa:

odpowiedzianoby mu, e jest suchaczom swoim rów-

ny i nie wicej od nich ma prawa mówi o Boskich

rzeczach, w imieniu praw Boskich. Ksidzu powico-
nemu, ksidzu, który przyj Sakrament kapaski, su-

chacz katolik odpowiedzie tak nie móg; nie móg od-

mówi mu prawa roztrzsania sw^ojego sumienia, prze-

mawiania w imieniu samego Boga. Kiedy ksiki i try-

buny sejmowe woay dugo i gono, ale na próno,

przyszed czas na gos powaniejszy i uroczystszy, na

Koció i kazalnic. Najwymowniejszy, najbardziej nat-

chniony z tych, którzy upadek Polski przewidywali

i wzywali j do poprawy, musia przemawia w imi
najwyszych praw, najwyszej powagi, musia by
ksidzem.

Dodajmy do tego, e ten stan i jego obowizki,
w^zniole pojte, mogy, nawet musiay potgowa uczu-

cia czowieka, Ta przez to si jego wymowy. Mio
ojczyzny, wrodzony zmys moralny, mogy podnie
jego al i oburzenie do wysokoci natchnienia, ale kie-

dy do nich przybywaa arliwo religijna, gorca wia-

ra, przekonanie, e chodzi tu nie o same tylko dobro
wieckie doczesne, ale o zbawienie tysicy dusz nie-

miertelnych, o obraz Boga, którego mówca nad wszy-
stko miowa, rzecz naturalna, e wszystkie jego uczu-

cia podwajay si przez to now si, e oburzenie?

zgroza, proba, zaklcie, wszystko nabierao tem wik-
szej intensyi i mocy. Gdyby Skarga by czowiekiem
wieckim tylko, gdyby by przemawia tylko w imi
ojczyzny, honoru i uczciwoci, nie byby wydoby z sie-

bie tyle zapau i tyle natchnienia, ile ich znalaz w swo-
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jem uczuciu religijnem, w tern przekonaniu, e spe-

nia obowizek nietylko obywatelski, ale kapaski, e
swojem sowem broni nietylko Pospolitej Rzeczy i jej

caoci, ale chway Boej i zbawienia pospolitej rzeszy

Boego ludu.

Te wic dwie rzeczy, mio ojczyzny i. obawa
o ni, mio Boga, religijna gorliwo i wiara, zoyy
si na rezultat tak nadzwyczajny, jak jego natcinio-

na, jedyna w swoim rodzaju wymowa.
Sowo to, dodajmy jeszcze, w ówczesnem spoe-

czeiistwie polskiem wyj mogo tylko z poród kato-

lickiego i rzdowego stronnictwa. Zbavvcze sowo ra-

tunku, ycia, przyszoci, ten tylko moe nosi w o-
nie, kto sam ma pojcie i ywotn organiczn si jed-

noci. Polityczna myl i polityczna sia nie zjawia si
wród rozprzonych i rozsypujcych si, nie zjawia

si wród takich, którzy dziaaj pod wpywem ujem-

nych uczu i pobudek, negacyjnymi rodkami. Prote-

stanci polscy byli ju podówczas stracili t jdrno^t
i spójno, zatem t zdolno dziaania jak mie mo-
gli przed laty cz;terdziestu; ogó szlachty, uszczliwio-
ny ze bwojej wolno(u i grzzncy coraz gbiej, coraz

bezwiednie) w tym zalepionym konserwatyzmie i szcz-

liwym z siebie partykularyzmie, jaki ona rozwina,
take nie móg zrozumie ani powstrzyma tych po-

wodów rozkadu, które sam w sobie i nosi i ceni,

w których si rozkocha, jak w swojem szczciu i swo-
jej chwale. Wielcy panowie, ci nie bezmylnie na bier-

nem, ale wiadomie i czynnie na negacyjnem rozka-
dowem stanowisku stojcy, ci czy byli protestantami

jak Zborowscy, czy katolickimi dewotami, jak Zebrzy-

dowski, ci ze swego ducha zbawienia ojczyzny wydo-
by nie mogli. Najzdrowsz i najrozumniejsz czci
narodu byli ci katolicy owieceni i przekona ii, którzy

wiedzieli, e bez jednoci i jej jakiego rodkowego
punktu, nie moe by ani pastwa ani spoeczeristwa^

którzy za wzór, za podstaw, uwaali i brali jedno
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religijn, a na tej oparci, spodziewali si doj do po-
litycznej organicznej jednoci pastwa i spoecze-
stwa. Nie rozumia tej potrzeby ówczesny protestant,

ani (gdyby by rozumia) nie mia na takie przedsi-

wzicie siy; nie rozumia jej szlachcic ziemianin i sej-

mowy pose; przeczy jej i udaremnia j% swojem dziaa-

niem magnat i senator. Wytómaczyc, e Rzeczpospo-

lita bez jednoci Boga, pastwa i rzdu upa musi, móg
tylko jeden z tych, którzy rozumieli, e jak czowiek
bez stosu pacierzowego, tak spoeczestwo nie zdoa
trzyma si na nogach bez podpory i zerodkowania
w czem staem i niewzruszonem, w Bogu i Jego Ko-
ciele i—jakikolwiek móg by Zygmunt III—w królu.

Kaznodziejstwo rzadko, i moe ze szkod rzeczy,

wdaje si w publiczne sprawy i grzechy. Skarga jest

pod tym wzgldem wietnym wyjtkiem. W kazno-
dziejstwie polskiem wszake zrozumienie tej potrzeby
czy tego obowizku, daje si wiedzie tak, e monaby
nieledwie uzna w niem jego waciwo i cech. Dru-
giego Skargi nie byo, po nim nieraz odezwie si jakby
echo w kazaniach Birkowskiego, Starowolskiego i Mo-
dzianowskiego, a w wieku XIX z tego róda biy naj-

Vv"spanialsze natchnieniem i wymow kazania Kajsie-

wicza; w XVIII tylko — do charakterystycznie — nie

poczuwa si kazalnica do tego obowizku, zna prze-

chodzi on jej ówczesn miar. Sam Skarga nie bv
bez poprzedników. Midzy jego kazaniami naprzykad
a sawnego Sokoowskiego, kaznodziei króla Stefana,

pomimo caej rónicy rodzaju wymowy i samego jzyka
(tamtego znamy tylko aciskie kazania), jest niewt-
pliwie podobiestwo ducha i zamiaru.

Nigdy moe nie zdarzyo si w dziejach kazno-

dziejstwa, eby wymowa kocielna tak wyranie i je-

dynie jak w Polsce zajmowaa si yciem publicznem,

eby religia tak kontrolowaa i krytykowaa ludzi ze sta-

nowiska ich obowizków obywatelskich Kazania tre-

ci czysto duchownej, kazania okolicznociowe, ze spra-
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wami wieckiem! poczone, pogrzebowe, dzikczynne
i t. d., s rzecz zwyczajn, znajduj si u kadego na-

rodu i w kadym czasie, Ale takie, w których mówca
przed narodem lub jego reprezentacy roztrzsa ich

obowizki i grzechy polityczne, gdzie dotyka nietylko

ich obyczaju w yciu publicznem, ale nawet ich insty-

tucyj, takich niewiele podobno znajdzie si w wier-ie.

Moe ci kaznodzieje redniowieczni, za którymi tumy
ludu chodziy jak za witymi, moe ci, którzy gosili

skruch i pokut, moe Savonarola, piorunujcy na ze-

psucie Florencyi i poruszajcy j do tego stopnia, e
lud nosi i pali wszystkie rzeczy potpione, jako zbyt-

kowe i bezbone, Savonarola odmawiajcy rozgrzesze-

nia umierajcemu Lorenzowi za to, e si targn na
prawo publiczne swego miasta, lub raczej pocichu zmia-

n jego przygotowa, moe tak jak Skarga przemawia
umieli w imi religii i Boga, o politycznych sprawach,

do politycznych stronnictw lub osobistoci. W póniej-

szej Europie, kiedy ycie rehgijne oddzielio si od

wieckiego, kiedy chrzecijastwo wyszo z ycia, i tyl-

ko w pewnych oznaczonych dniach i godzinach wra-

cao, zawsze na krótko, kiedy w kociele zostao, ale

przestao by dusz, zasad, regu, wszystkich czyn-

noci i funkcyj ycia, wtedy i mówców takich by nie

mogo. Nie mona wyobrazi sobie Bossueta, gromi-
cego z kazalnicy polityk Ludwika XIV, wyrzucaj-
cego mu niebezpieczn ambicy, wojny niepotrzebnie

dla niej prowadzone, niezmierne wydatki, wyczerpanie
skarbu i zasobów, przecienie poddanych podatkami;
nie mona wyobrazi sobie w naszym dzisiejszym wie-
cie kaznodziei, któryby jakiej wikszoci parlamen-
tarnej wyrzuca, e le postpuje, e uchwala prawa
przeciwne moralnoci lub szkodliwe pastwu, e si le
i niesprawiedliwie obchodzi z mniejszoci, któryby
wyrzuca rzdowi, e dla zapewnienia sobie zw3^ci-

stwa, uywa rodków nieczystych, faszuje listy wy-
borcze, lub podobnie. Uznanoby to rzecz bardzo dziw-
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n, powiedzianoby, e koniecznoci, których unikn
niepodobna, e kady rzd ma prawo broni swojej za-

sady, i e kaznodzieja wdaje si w rzeczy nie swoje.

Ztd wymowa kocielna nowszych czasów, kiedy jej

si zdarza dotyka publicznych spraw, urzdów i obo-

wizków, ogranicza si na samych uwagach ogólnych,

mówi o tem, co i jak by powinno, a porównanie z tem,

co jest, zróbcie sobie sami.

Skarga postpuje przeciwnie. Kiedy mówi przed

sejmem polskim, nie stawia mu idealnego obrazu jego

obowizków, ale przeciwnie, obraz bardzo rzeczywisty

jego bdów; nie mówi: oto masz idea, porównaj i osd
si sam, w czem i o ile do niego nie dochodzisz, ale

stawia zwierciado grzechów publicznych: kto od nich

wolny, kto si do nich nie poczuwa, tego niech wasne
sumienie rozgrzeszy. Sposób postpowania nierównie

praktyczniejszy, energiczniejszy; lepszy dla samego
kaznodziei, bo wicej elektryzujcy; silniej dziaajcy
na jego wrodzone dary, i lepszy dla suchaczów, bo zo-

stawiajcy daleko mniej pola sofizmatom i wybiegom
sumienia, uderzajcy na wszystko ze wprost, i mo-
gcy atwiej zrobi wraenie, trafi do przekonania, po-

budzi do skruchy lub nawet do poprawy.

e taka sposobno mówienia do Rzpltej samej,

do Polski caej w sejmie zebranej, ta sposobno praw-

dziwie uroczysta i wielka, moga szczliwie na mówc
dziaa i jego samego silnie wzruszy, to pewna. Ale

trzeba byo by mówc wielkim, eby z niej skorzy-

sta, eby zrozumie i oceni, do czego go ta sposob-

no powouje, jak bro daje mu do rki. Kaznodziei

sejmowych byo w Polsce wielu, przecie ten jeden

tylko, poczu si w tem swojem powoaniu, jeden zro-

zumia, e ma sposobno, a zatem obowizek, zrobi

rachunek sumienia Rzpltej!

Rzecz dla nas do pojcia trudna, to, e wspócze-

ni nie zapisali nigdzie w którym roku na jakim sej-

mie (lub na jakich sejmach) kazania te byy mówione.

6'£. Tarnou-sh. ..J^iteratura" T. 1 '<i <
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Nawet Wielewicki *) który w swojej historyi JDomiis

Professae (Jezuitów) nd Sctam Barbaram niemal na ka-
dej karcie ma co do zapisania o Ojcu Skardze, na-

wet ten nie podaje nam tej wiadomoci, która pozwo-

liaby nam oznaczy cile, wród jakich okolicznoci

Katania sejmowe powstay, jakich wypadków bezpo-

rednio dotyczyy. Wiemy tylko, e Skarga zosta

kaznodziej królewskim w roku 1588, i e Kazania sej-

mowe wyszy w druku po raz pierwszy w roku 160C).

W tym wic przecigu lat dwunastu byiy mówione,

a nawet, zwaywszy, e na urzd kaznodziei dworskiego

dosta si Skarga ju po sejmie koronacyjnym r. 1588,

i e na druk czas pewien take odliczy naley, wy-

padnie skrócie ten okres czasu do lat dziesiciu (1589

—

1599). Sejmów odbyo si w tych latach dziewi. Na
którym z nich, albo na których mówi Skarga te wa-
nie kazania? Moe byc, e wszystkie naleay do jed-

nego sejmu (skoro wiadomo, e uroczyste naboestwo
z kazaniem odbywao si we wszystkie niedziele przez

czas trwania sejmu). Okoliczno, e pierw^sze nosi na-

]tis na pocztku sejmu, a ostatnie mówione byo na roz-

jedaniu si sejmoivem, pozwalaaby wnosi, e wszyst-

kie poprzednie nastpoway rycho po sobie, co tydzie,

na jednym i tym samym sejmie. Ale by take moe,
e po jednem mówione byy na kadym sejmie, a ad-
ne podanie wspóczesnych, ani ich wasna tre, nie

daje adnej pod tym wzgldem wskazówki. Nie dla

ciekawoci tylko, ale dla lepszego zrozumienia i os-
dzenia kaza, byoby rzecz przydatn wiedzie, w ja-

kich okolicznociach które z nich byo mówione : e-
by mona schwyci na gorcym uczynku ten wpyw
zdarze, który Skarg do gbi duszy wstrzsn i obu-

dzi w nim natchnienie, da mu poczu powoanie i obo-

wizek Kaza sejmowych. Nasze osobiste, nie zdanie na-

wet, ale wraenie jest, e ten potok wymowy nie móg

') Scriptore^i lUrnm Foloiiicarum. T. iV. Wyd. Akad. umiej.
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lac si dugo a po trochu, i na lata rozkada, e ka-

zania nie cigny si przez lat i sejmów par lub wi-
cej, ale przez jeden sejm tylko, a jeeli tak, to praw-

dopodobnie by nim sejm inkwiz3'cyjny jako najburz

liwszy, najbardziej zasadniczo niebezpieczny ze wszyst-

kich w tym okresie czasu. Ale znowu gdyby tak byo,

to dlaczego byby je mówca a po omiu latach ogo-

si? Moe by zatem, e sejm inkwizycyjny dopiero

naprowadzi go na t myl i drog, i e kazania roz-

poczy si dopiero po roku 1592. Jakkolwiekbd, to

pewna, e one s spowodowane i natchnione tym sta-

nem rzeczy, który przez zawikania szwedzkie i austrya-

ckie, przez ukady z arcyksiciem Ernestem i mae-
stwo króla, przez opozycy (cho z wielu miar suszn
i usprawiedliwion) przeciw Zygmuntowi III, prowadzi
do rokoszu Zebrzydowskiego. Sejm inkwizycyjny by
tego stanu rzeczy najwyraniejszym objawem, punktem
jego dojrzewania i miar, jego niebezpieczestwa, za-

tem i rodkowym punktem tych wypadków, i Skarga
niezawodnie—-jeeli nie na nim kazania swoje zaczyna
lub wypowiedzia — to wielokro w cigu tych kaza
mia go na myli i do mego sowa swoje ciga -).

') Niektóre gosy, bardzo powane, wyraaj wtpliwo,
czy Kazania Sejmowe byy wogóle kiedykolwielc mówione. Mia-
nowicie prof. W. Zakrzewski w recenzyi Pisarzy Politycznych

niej podpisanego, a wieo prof. Briickner w recenzyi niniej-

szej Historyi Literatury i we wasnych jej Dziejach. Na t wt-
pliwo wprowadzaj ici nastpujce okolicznoci: 1. Wspó-
czeni milcz zupenie, absolutnie, o kazaniach sejmowych.
2. Ich budowH, systematyczny ukad, kae przypuszcza, e by-

y z rozmysem, spokojnie pisane, nie za przygotowane dora-
nie do bezporedniego wypowiedzenia. Wreszcie 3-cie: w przed-
mowie do pierwszego wydania Kaza Przygodnych, mówi Skar-
ga, e wydaje kazania o Sakramentacli, których król sucha,
i drugie. Z tego mona wnosi, e tych drugich król nie sucha,
zatem e nie byy mówione.

Te uwagi s wane, ale, mojem zdaniem, stanowcze nie

s. e król nie sysza wszystkici Kaza Przygodnych, to rzecz
naturalna, ale to jeszcze nie dowodzi, jakoby nie by sysza
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Mickiewicz mówi o Skardze (w „Kursach literatury

sowiaskiej'"), e stoi na pograniczu dw^óch epok; zjed-

naj wszystkie dobre myli i uczucia w sobie zbiera

i doprowadza do najwyszej potgi, jest jej wyobrazi-

cielem równie doskonaym jak wzniosym; w drug
rzuca wzrok przenikliwy i dalekonony, ponure, grone
wiato swoici przepowiedni. „Pogranicze' to (czego

Mickiewicz zapewne nie uwaa) rozumie mona w
znaczeniu najcilej dosownem: bo dziwnym przypad-

kiem w pierwszy dzie tego smutnego wieku, który

mia Polsk stanowczo do upadku nachyli, w Nowy
Rok 1600, podpisuje Skarga t przedmow do pierwsze-

go wydania Kaza o siedmiu Sakramentach i Przygodnych,

w którem znajduj si Kuzani-i sejmoiie. Przedmowa
ta, a raczej dedykacya do Zygmunta III, moe ponie-

kd stan za jego osobiste wyznanie, i suy za do-

wód, e w goryczy serca widzia i rozpamitywa dzieje

minionego wieku i z tego doszed do wielkiej o ojczy-

zn swoj obawy, do gorcego pragnienia, eby w wie

ku nastpnym dwigna si w gór, i do przekonania^

Kaza Sejmoicych. W drugiej przedmowie, do Andrzeja Boboli,

mówi Skarga, o Bobola zachca go do riMpisiinia teizo, czeyo

zaicdy pilnie sucha. Nie mona twierdzi, ani dowie, e te

sowa nie dotycz. Kaza Sejmouych, tylko koniecznie innych.

Milczenie wspóczesn\ eh jest ist -tnie zadziwiajce i mogoby
by argumentem waniejszym. Ale ci wspóczeni tak czsto
mil( eli i zapominali o tem, o czem mówi byli powinni! Czy
nie dowodzi tego ten brak wiadomoci o Modrzewskim, o Orze-

chowskim, o Kochanowskim, o samym Skardze, w jakim nas
zostawili. Ich milczenie mogo suy za v skazo .\k, e si nu
Kazaniach Sejmowych nie poznali, e one na nich nie rebiy
wraenia, ale nie za dowód, e nie byy wypowiedziane. Na to

atwiej si zgodz, co przypuszcza prof. Zakrzewski {Przegld

Polski 1587)—e Skarga rzeczywicie mówi to wszystko, co w
Kazaniach Scjmmcych jest, tylko w innej formie; e, oddiijac dodru-

ku, móg je staranniej opracowa, poprawi, to bardzo prawdo-
podobne. Ale by uwierzy, e ich nigdy nie mówi, na to trze-

baby pewniejszycli, wicej stnuowczycli dowodów^
{Przypisck autora).
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e na to trzeba jej wielkiej i trudnej poprawy, a do tej

znowu prawd gorzkich i upomnie surowych.

Rozbiera szczegóowo Kazania sejmoice, nie tu miej-

sce, gdzie wiele materyi pomieci si musi. Dowo
dzid ich mdroci i wzniosoci nie potrzeba. Uczuje

j i zadrga od niej przeraeniem i podziwieniem kade
})olskie serce gdzie jest; gdzie go niema, tam adne
dowodzenie nie pomoe. Krótko wic tylko zapisuje-

my, e kazanie pierwsze jest jakoby programem, zapo-

wiedzi tego, co znajdzie si w nastpnych, a sucha-

cza czy czytelnika, który myle i czu umie, tak owa-
da swoj moc, tak przywizuje swoj wzniosoci,
a przekonywa swoj prawd, e on ju nastrojony

i usposobiony dalszych kaza sucha bdzie pod tem
wraeniem, w skupieniu myli , sercem skruszonem

i upokorzonem.

Kazanie drugie, O Mioci hu Ojczynie, najpik-

niejsze ze wszystkich, gdyby nie byo ósmego, to jest

na caym wiecie moe najwspanialszy, najwzniolej-

szy wykad obowizku mioci ojczyzny. Nie wiem,

gdzie lepiej, gdzie silniej ona bya ukazana chrzeci-

jaskiemu sumieniu jako obowizek wzgldem Boga,

iako Jego rozkaz. Powody naturalne, ziemskie, wie-
ckie, mioci ojczyzny, to znowu naj rzewniej szy hymn
na cze wszelkiej ojczyzn}^, a ojczyzny polskiej w szcze-

gólnoci. Cz druga, O Nieyczliwoci hu Ojczynie^ ma
tak gbok, tak straszn znajomo natury polskiej

i grzechów przeciw ojczynie, do których nas ona pro-

wadzi, e wszystkie nasze bdy i wszystkie nieszcz-

cia, od wieku XVI do pocztku XX dadz si odnie
do tych naszych usposobie i przywar, które Skarga

tu wskazuje, jako do swoich ostatecznych przyczyn.

Trzecie kazanie, O Niezgodzie Bomotcej, grozi w za-

koczeniu skutkami tej niezgody. To jest najwyszy
wyraz i szczyt caej tej przeczuciowej strony ówcze-

snego uposobienia polskiego, to byoby moe i szczy-

tem polskiej wymowy, obok ósmego kazania.
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„Nastpi postronny nieprzyiaciel, iwszy si ^a wasze

niezgody, i mówi bdzie: „Rozdzielio si serce ich, teraz po-

gin." Y tak niezgoda przywiedzie na was niewol, w któ-

rey wolnoci wasze uton, y w miech si obróc. Bo wszyscy

z domy y zdrowiem swoim w nieprzyiacielskiey rce stka
bd, poddani tym; którzy ich nienawidz.

„Ziemie y ksistwa wielkie, które si z Koron ziednoczy-

y, y w iedno ciao zrosy^ odpadn, y rozerwa si dla waszey

niezgody musz. Przy których teraz potna by moe rka
y moc wasza, y nieprzyjacielom straszliwa. Odbie was iako

chaupki przy iabkach
,
gdy owoce pozbierai, które lada

wiatr rozwieie, y bdziecie iako wdowa osierociaa, wy cocie

drugie narody rzdzili, y bdziecie ku pomiechu y urganiu

nieprzyjacioom swoim.

„Tzyk swóy, w którym samym to królestwo midzy
wielkimi onemi Sowieskimi wolne zostao, y naród swóy po-

gubicie, y ostatki tego narodu tak starego, y po wiecie sze-

roko roskwitnionego, potracicie, y w obcy si naród, który

was nienawidzi, obrócicie, iako si innym przydarzyo.

,.Bdziecie nie tylko bez pana krwie swoiey, y bez wy-

bierania iego: ale te oyczyzny y królestwa swego, wygnacy
wszdzie ndzni, wzgardzeni, ubodzy, wlóczgowie, które po-

pycha nogami tam, gdzie was pierwey waono, bd. Gdzie

si na tak drug oyczyzn zdobdziecie, w któreybycie tak
saw, takie dostatki, pienidze, skarby, y ozdobnoci, y roz-

koszy mie mogli? Urodzi-li si wam y synom waszym taka

druga matka? Iako t stracicie, iu o drugiey nie myli.
„Bdziecie nieprzyiacioom waszym suyli, w godzii

,

w pragnieniu, w obnaeniu, y we wszystkim niedostatku,

y wo iarzmo elazne na szyie wasze. Przeto, iecie nie

suyli Panu Bogu swemu, w weselu y w radoci serdecznej,

gdycie mieli dostatek wszystkiego, y dla dostatku, z wsze-

teczestwa waszego, gardzilicie kapanem, y królem, y innym

przeoestwem, wolnoci si Belialsk pokrywaic, a iarzma

wdzicznego Chrystusowego y posuszestwa nosi nie chcc.

^Do takich utrat i ])rzeklctwa, pewnie was ta wasza

niezgoda y rostyrki domowe przyprawiaa. Nie tak rycho.
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y nie tak aonie wojn, y gwaty postronnych nieprzyiació

zgin moecie, iako wasz niezgod. labko, gdy zwierzchu

si psowa pocznie, wykroi si ze^nio moe, i potrwa: ale

gdy wewntrz gni y psowa si pocznie, wszystko zaraz po-

rzuci musisz, y o ziemi uderzy".

Rzecz dziwna, dwa nastpne kazania nie maj
tego wzniosego natcinienia. Mówi one o trzeciej cio-

robie Rzpltej, o niezgodaci religijnyci, o ierezyaci;

zdawaoby si e gorliwo katolicka Skargi powinna
bya tu wanie natchn go najwiksz si uczucia

i wymowy. Tymczasem i pod wzgldem rozumowania,

te dwa kazania s ze wszystkich sejmowych najmniej

wietne. One s wspaniae, i ustaliyby na zawsze sa-

w kadego innego kaznodziei; tylko dlatego wydaj
si siabsze, e s jego, i e s, Sejmowe, a z trzema

pierwszemi i z ostatniem nie na równi.

Kazanie szóste, o Mowirchii, jest ze Avszystkich naj

cilej polityczne. Mówi w niem Skarga, e monarchia

jest nietylko najlepsz, ale konieczn, bo przyrodzon
form rzdu w spoeczestwie ludzkiem; rzd poptdari-

fais za, czyli jak on nazywa dyuiokracya, musi zawsze

mie „swoje króliki," oszukujce bezmylnych pozora-

mi i hasami równoci czy wolnoci, a w tej pozornej

równoci panujce nad drugimi, dla siebie. Ale nie de-

spotycznej wadzy, nie monarchii absolutnej on chce,

ale takiej, która „prawy sprawiedliwemi i rad mdr
podparta jest, a moc swoj ustawami pobonemi umiar-

kowan ma". Po naszemu nazwaoby si to monarchi
ograniczon, konstytucyjn. I znowu nigdy moe przez

cay ten wiek, nigdy nie bya lepiej okrelona i silniej

zgromiona wolno za: „bez prawa, bez urzdu yd, na

zwierzchno nie dba, mdrszemu i starszemu nie ust-

pi, wolno mie do grzechu, do zabijania i wydzie-

rania". Nigdy take zasada, pierwiastek konstytucyi

polskiej, nie by tak miao i tak prawdziwie opisany

i osdzony w swoich skutkach. Kazanie szóste musiao
si bardzo niepodoba naszej ' opinii. Noyce musiay
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si gono i grono odzywa za tern uderzeniem w stó,

ciedy w nastpnycli wydaniach ju to kazanie nie wy-
chodzi. Gdzie si schowao, zniko; ze szkod mo-
e polskich rozumów i sumie, ze szkod Rzeczypo-

spolitej !

Kazaniu siódmemu, o Praiuach Niesprawiedliwycl)

,

to mona zarzucie, e skoro ju nie mówi o nich ogól

nie, tylko niektóre wylicza, to lepiej moe byo wyli-

czy ich wicej; Skarga pomin nie jedno.

O ósmem niema co mówi. Kto raz w yciu cz}'-

ta „Có mam z tob uczyni, nieszczliwe królestwo?",

ten wie, e równego niema w polskim jzyku nic, e
nigdy polskie serce nie przemawiao silniej do polskie-

go sumienia.

Niema nic we wszystkiem, co byo kiedykolwiek ^)

po polsku powiedziane lub napisane, nic, coby takie

robio wraenie, jak to zakoczenie Kaza sejmoicych,

ten wyraz najwyszy, najpotniejszy, przeczu, jakie

przez wiek cay miaa o ojczynie bolejca i strwoona
jej mio. Nasi wielcy poeci maj t mio ojczyzny

mocn jak mier, maj sowa natchnione na wszyst-

kie jej boleci i ndze, maj wreszcie wzniose pod-

noszce przeczucia odmiany: ale o tych, nie wie si,

czy s prawdziwe, a jeeli nie, to jake one bolesne,

jakie w nich krwawe szyderstwo, jak si z nich mia
bd tryumfatorowie przyszoci! Moe to nie przeczu-
cia, moe tylko marz3nia?... myli si e nie, wierzy

si e nie, ale wiedzie nie mona. A tu, tu co innego,

tu si wie, e wszystko, co Skarga mówi, byo prawd,
e kade jego sowo stao si faktem; rodzimy si, y-
jemy, umieramy, wród rzeczywistoci jego gronych
proroctw, jestemy sami tymi wosami na trzy czci
podzielonymi, wygubieni od miecza, od ognia, inni roz-

proszeni po wiecie. Dzi, kiedy caa nasza historya

') Ten ustp skrócony z ksiki Pisarze Polityczni XVJ

wieku.
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do dnia dzisiejszego jest usprawiedliwieniem i komen
tarzem tych sów proroczych, przed trzema wiekami po-

wiedzianych, dzi robi to na nas wraenie, wiksze ni
cokolwiek innego: zapóno jak zwykle na wiecie. A oby

dzi przynajmniej robio wraenie zupene i wielkie.

Jeszcze, zawsze, przydacby si mogo.

Pikna jeszcze jest ta skromna spowied Skargi,

e objawienia od Boga nie ma i nie wie z jakim rodza-

jem pogróek Bóg go do narodu posa, i to yczenie:

„Aby wara Pan Bóg tak giozi, iakoby wam da pomoc

do powstania y pokuty, na odmian dekretów y pogróek

swoich. Abymy nie ginli, ale si przestraszywszy, do uba-

i:ania gniewu Paskiego, wszystko serce y myli obrócili^.

Cieszymy si zwykle, prosta rzecz, tem, co on

mówi na k nicu: „trzeciego dnia wzbudzi was"—te so-

wa s, ale nie same. Przed niemi s inne, jako ich wa-

runek, od którego zalee bdzie ich spenienie. Przed

dniem trzecim, usprawiedliwienia, s dwa inne. Pier-

wszy, dzie aoci, zacz si dawno i trwa dugo;
drugi, dzie poprawy czy si ju zacz? jeeli nie, za-

cz si moe kadej chwili, ,,bylemy chcieli". Ale

trzeci nie przyjdzie, a si drugi skoczy: Skarga to mó-
wi wyranie. Jeeli mu wierzymy (a wierzy musimy),

kiedy mówi o pierwszym, jeeli chcemy wierzy temu,

co mówi o trzecim, wierzmy mu zupenie i pamitaj-
my o tym drugim, pamitajmy, e leczy si zawsze

moemy, „bylebychmy chcieli".

Klaczko w Bezimiennym Poecie mówi, e Polska

miaa midzy wieszczami swymi niejednego Ezechiela,

objawiajcego widzenie niebieskiej Jerozolimy, nie

jednego, który j poi nadziej chway i zwycistwa,
a czci jako lud wybrany, ale takiego nie miaa, któ-

ryby j karci jako lud zy i krnbrny, nie miaa ta-

kiego proroka bez litoci jak Izajasz. W naszym wie-

ku, prawda, nie miaa; ale go miaa, tego Izajasza sro-

giego a sprawiedliwego, nie moemy temu zaprzeczy^
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my, co siedzimy nad brzegami Babiloskiej wody. Ka-

zania sejmoice jak s najpotniejszym wyrazem wie

kowych zych przeczu, tak s najwymowniejsz dla

Polski przestrog, najmdrsz nawet politycznie nauk,
najwyraniejszem przewidzeniem jej przyszoci. S
w swoim rodzaju, jako kazania polityczne i patryoty-

czne, jedyne moe w caych dziejach wymowy ko-

cielnej, s szczytem wymowy Skargi, a zatem caej

wymowy polskiej, i najwymowniejszem so-wem, jakie

wydaa u nas mio ojczyzny.

Trzebaby osobnego i zupenego dziea na to, eby
Skarg gruntownie pozna i oceni. W jednostajnoci

tego ycia jest tyle rozmaitoci, tyle prac dokonanych,

tyle do powiedzenia o ksidzu, teologu, polemicie i pro

pagatorze wiary, tyle o obywatelu, jego zasugach i za-

sadach w których dziaa, tyle o jego wyobraeniach
politycznych, tyle wreszcie o mówcy nie ze stanowi-

ska rehgijnego i polskiego, ale tylko literackiego, e
wszystkiego wyczerpa nie podobna. A gdyby nawet
to wszystko i byo wyczerpane, to pozostanie zawsze

jedna strona jego natury i ycia do poznania bardzo

trudna, to jest czowiek sam i jego wewntrzna ducho-

wa historya. Ludzie wielcy i bardzo szlachetni, bardzo

wici, zazwyczaj mao mówi o sobie; có dopiero,

jeeli powoanie da od nich zupenego wyrzeczenia

si siebie. Skarga nietylko mia t szlachetn skrom-

no wielkoci, ale by ksidzem, przeto obowizanym
strzedz si wszystkich porusze mioci wasnej, my-
lenia o sobie, które u czov/ieka wieckiego byoby
naturalne i nie zdrone; i nie ylko ksidzem, ale zakon-

nikiem, obowizanym tembardziej do pokory, do oder-

wania si od siebie i wiata, i nietylko zakonnikiem,

ale Jezuit, obowizanvm przez swoj regu do wy-
zucia si ze swojej osobistoci.

Z tego te wynika, e mao jest na wiecie pisa-

rzy, których wewntrzne dzieje tak trudno dayby si-

pozna. Znamy zewntrzne faktajego ycia; z pism mo-
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erny skada sobie wyobraenie o jego charakterze

i pojciach; ale znajc wielko talentu i cnoty czo-

wieka, nie znamy ani codziennej zwyczajnej jego fizyo-

gnomii, ani tych wpywów, które za kadym razem

pobudzay jego natchnienie, znamy je tylko ogólnie.

Musi to by wizerunek do skrelenia trudny, skoro

w dziele tak gruntownem, wykonanem przez czowie-

ka uczonego i zdolnego, a wykonanem z najwiksz
tro?kliwoci i mioci, w Shird^e Rychcickiego, jest

wszystko co by moe o jego yciu i dzieach, a po-

staci, osobistoci Skargi niema. Trudno w pobienej

pracy kusi si o to, co si nie dao zrobi w tak grun-

townej i umiejtnej; dlatego nie silc si na odtworze-

nie tej postaci, moe zgoa niepodobne, trzeba poprze-

sta na rekapitulacyi tego, co si ju powiedziao o ró-
nych stronach jego czynnoci, i takiemi charaktery-

stykami czciowemi zastpi, o ile si da, brak jednej,

ogólnej, zupenej i wszechstronnej.

Treci jego ycia byo kaznodziejstwo, mówmy
wic naprzód o kaznodziei i kazaniach.

Tu bez bojani przesady powiedzie mona, e by
jednym z najwikszych mówców religijnych, wogóle

jednym z najwikszych mówców na wiecie. Nie mona,
oczywicie mierzy go z mówcami wieckimi politycz-

nymi, chocia co do daru wymowy, co do jej niesy-

chanej potgi i patetycznoci, moe zapewne równa
si z najwikszymi, i pod tym wzgldem Kazania sej-

mowe, Pobudki, Kazanie na zwycistwo inflanckie, mo-

e godne s sta obok najwspanialszych Pilippik i Ca-

tilinarii. Rodzaj jest inny, ale sia nie jest mniejsza..

Z mówców rehgijnych pierw ;zy oczywicie nasuwa si^

do porównania Bossuet, bardzo powszechnem uznaniem
najwikszy z mówców katolickich ostatnich trzech wie-

ków, wikszy od sawnych kaznodziei protestanckich,,

jak Tillotson, Burnet etc, jak przyznaj protestanci

sami. Otó chcc porównywa Skarg z Bossuetem,

przychodzi si prdko do przekonania, e s tak róni,.
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i porównanie prawie niepodobne-, jedyne podobie-

stwo, e obadwa byli kaznodziejami.

Co w Skardze kadego uwanego uderzyd musi,

to zupeny brak dbaoci o stron literack kaza. Czy

zna jakie teorye stylu i wymowy? Znad musia: uczyli

si ich wszyscy w jego wieku, niezawodnie Jezuici

uczyli ich swoich nowicyuszów, w których widzieli

kaznodziejskie zdolnoci. Przecie niech kto wskae
w Skardze jedno miejsce, na którem byoby znad wpyw
jakiegolwiek wzoru? Wpyw Pisma w. w jego stylu

—

wszdzie, ale nigdzie wpywu wymowy literackiej, ni-

gizie retorycznej sztuki, nigdzie myli o teoryi. Prze-

kona si o tem bardzo atwo; styl Skargi jest naj-

pikniejszym stylem polskim na wiecie, a s w nim

takie grzechy przeciw reguom i teoryom, których

ustrzegby si nietylko pisarz, zajty zewntrzn ele-

gancy tego, co pisze, ale kady chopiec w szkolnem

zadaniu; te same sowa blizko siebie powtarzane, albo

sowa bardzo powszednie i potoczne, widocznie pier

wsze, które mu przyszy na myl, w miejscu, gdzie pisarz

reflektujc}^ nad piknoci swego stylu, byby z pew-

noci pooy inne. Oprócz tego ten zupeny brak pre-

okupacyi literackiej widoczny jest w ukadzie, w bu

dowie jego kaza, nawet najpikniejszych. Wszdzie,
nawet w ósmem kazaniu sejmowem, ustpy najwznio-

lejszego natchnienia, najwymowniejsze, przeplatane

s innymi potoczniejszymi, niszymi w tonie. Te byy
konieczne, bo w nich s dowody, przykady i t. d., ale

to przeplatanie jednych drugimi, mówic po literacku,

szkodzi im, psuje efekt, ostudza suchacza, czy czytel-

nika. Otó kady, kto rzemioso cokolwiek zna, kto

o niem cokolwiek myli, byby tego nie zrobi; byby
kazanie inaczej zbudowa, byby systematj^cznie uszy-

kowa ustpy, dowodzce, rozumujce, potoczniejsze

razem, patetyczne wymowne, uczuciowe razem, o ile

•Tnonoci na kocu. Skarga wiedzia o tych wszystkich

sekretach retorycznej teoryi tak dobrze, jak my o nich



CHARAKTERYSTYKA SKARGI. 413.

wiemy, a przec'e nie posugiwa si nimi, nie dba
o nie; Czegó to dowodzi? Oto tego, e o literackiej stro-

nie swoich kaza zgol nie myla.
I tu zaraz jedna rónica pomidzy nim a Bossue-

tem. Bossuet wymowny, patetyczny, majestatyczny

jak tylko mona, ogóem biorc uroczystszy, pom-

patyczniejszy, anieli Skarga, Bossuet jest daleko wi-
cej od Skargi literatem. On traktuje kaznodziejstwo

naprzód jako misy i obowizek duchowny; ale bar-

dzo widocznie take jako sztuk wymowy. To artysta,

który zna ca teory, wszystkie tajemnice i efekta

swojej sztuki, i nie tylko nimi nie gardzi, ale owszem
kocha si w nich. Bossuet chce byc retorycznie do-

skonaym i jest takim; takich roztargnie w stylu, ta-

kich niesystematycznoci w ukadzie i budowie kazania,

jakie u Skargi s wszdzie, u niego niema nigdzie.

Otó w tem naprzód niech bdzie wolno widzie
wyszo Skargi nad Bossuetem; nie przez pogard dla

retoryki i jej regu, dla artyzmu w wymowie, bynaj-

mniej. Ale ta literacka niedbalod Skargi, ta pogarda

sztuki, dowodzi zupenego, wycznego przejcia si
przedmiotem, treci. On myla, e jest rzecz nie-

godn przedmiotu i mówcy, kac sowo Boe, po ludz-

ku po rzemielniczemu je piowa; on robi tak jak

Mickiewicz, który ,,rymów nie dobiera i sówek nie

skada"; raczej tak, jak Chrystus uczy Apostoów:
kiedy was zaprowadz przed wielkich tego wiata, nie

mylcie naprzód, co i jak mówi bdziecie; Duch w.
poda wam to, co macie powiedzie. Zapewne metoda

to nie zawsze bezpieczna, wymaga albo pomocy Ducha
w., albo nadzwyczajnych zdolnoci mówcy; ale dowo-

dzi wyszego podniesienia ducha, wyszego pojcia

swego posannictwa, anieli ta, która obok religijnego

przejcia zostawia mówcy czas i miejsce na literackie

zajcie i zastanowienie.

Potem Skarga ma wicej prostoty. Dowodzi jej

samo to, e nie myli o formie, o literackiej wartoci
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swoich kaza, o sobie i swoim talencie w ogólnoci;

dowodzi nastpnie i to, e najwiksza liczba jego ka-

za, bez zapau i uniesie, bez tego co w zwykem zna-

czeniu nazywamy wymow, ma t gobi, dziecinn,

ewangeliczn prostot sów i stylu, jakiej Bossuet nie-

ma nigdy. Tamten mówi zawsze tak, jak gdyby go su-

chali ludzie wyksztaceni, nawet wykwintni, znawcy,

Skarga, zawsze, bo nawet w najwzniolejszych swoich

chwilach, mówi dla wszystkich, a trafi do przekona-

nia i do serca kademu, najprostszy i najwybredniej-

szy suchacz zarówno go zrozumiej i zarówno odejd
wzruszeni; jeden tylko uczuje wraenie jego wymowy,
drugi j zway, skrytykuje, a znajdzie j doskona,
odpowiadajc wszystkim wymaganiom jego zmysu
artystycznego. 1 có ztd wynika? Oto, e ten, który

mówi do wyksztaconych wykwintnych i znawców, mi-

mowolnie hoduje pewnym zwyczajom i wyobraeniom
czasu, stosuje si do pewnego smaku, odbija w swojej

wymowie te wszystkie rzeczy czasowe i przemijajce,

a przez to w innym czasie, po zmianie tych zwycza-

jów i upodoba, bdzie mia co w sobie zuytego, prze-

starzaego, zwietrzaego; a ten, który mówi do czo-

wieka, do duszy ludzkiej, sine acceptione osób, stopni,

czasów, literackich smaków i upodoba, nie zwietrzeje,

nie zblednie, nie zmieni si nigdy, bo ta dusza, do któ-

rej mówi, si nie zmienia; i ten zostanie tyra samym
zawsze dla wszystkich ludzi i wieków klasycznym, nie

przed sdem retorycznej teoryi, ale przed sdem ludz-

kiej duszy i jej uczud.

Czy trzeba wreszcie doda, e Bossuet nie po-

wiedzia nigdy kaza sejmowych? e zespolenie si ze

swoim narodem, takie, e czowiek ma intuicy jego

losów i przyszoci i dochodzi do proroczego niemal
widzenia, jes. wyszoci? e dowodzi wielkoci serca

i natchnienia, jakiej przyzna nie mona takiemu, któ-

ry darów podobnych nie mia, a przynajmniej nie po-

kaza? Czy trzeba mówi, e te Izajaszowe groby, ta
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rola gosu woajcego na puszczy, maj, w sobie za-

sug i wielko religijn i patryotyczn, jakiej w ka-

zaniach Bossueta niema? e Skarga, jeeli nie „szcze

gólnem objawieniem'' i darem proroczym, to powag
ludzkiego uczucia i natchnienia musia go przewysza,
musia kocha gbiej, ywiej, mocniej, skoro takie

poczucia i intuicye mia? Inna rzecz, e Bossuet w hi-

storyi Kocioa Powszechnego ma wiksze miejsce

i wiksz zasug. Nauk z pewnoci, potg umysu
prawdopodobnie, przewysza Skarg. On si liczy su-

sznie do wielkich doktorów Kocioa, on ze wszystkich

progromców protestantyzmu jest podobno najbardziej

zwyciskim w wiekopomnych Yarhdions des eglises pro-

testanes. Ale jako kaznodzieja, jako mówca tylko, cho
saw ma na wiecie ogromn i niewygas, bo mówi
w jzyku powszechnie znanym, a nalea do narodu

podówczas najpotniejszego na wiecie, jako kazno-

dzieja, Bossuet jest inny, ni Skarga, ale zdaje nam si,

e nie jest od niego wikszy.

To porównanie mogoby stan zarazem i za cha-

rakterystyk jego kaza; jedn tylko doda trzeba uwa-

g: oto t, e dominujcym charakterem jego kaza
jest wielka równowaga i wielki spokój. Z wielkich ka-

znodziei niema moe ani jednego, któryby by tak zu-

penie wolnym od namitnoci. On czasem jest strasznie

surowy, gromi jak nikt; ale nawet w ósmem kazaniu

sejmowem jest spokojny, jest panem siebie, nigdy nie

przechodzi w namitno. Jeeli si czasem daje por-

wa swojemu uczuciu, to prdzej si rozczuli i roz-

rzewni, ale gniewem, oburzeniem, potpieniem, wzgar-

d nie uniesie si nigdy nad miar. To dowód, e nigdy
nie nienawidzi, nie gardzi, dowód, e musi by bardzo
dobry, bardzo wity.

Dodawszy jeszc;^, e w swoich kazaniach nie jest

nigdy prawie abstrakcyjny, a zawsze praktyczny, e
czasem w swoim stylu jest niezmiernie obrazowy, e
nigdy jego osoba i jego uczucia nie wysuwaj si na-
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przód, ale jest bardzo objektywny; przypomniawszy
wreszcie wyjtkow jedyn pikno' jego jzyka, by-

oby w krótkoci wymienione wszystko, co stanowi cha-

rakterystyczne cechy jego kaza.
O jego stanowisku w literaturze polskiej, jako

pierwszego mówcy, pierwszego mistrza jzyka, pier-

wszego prozaika, jakiego mamy, o jego stosunku do li-

teratury politycznej i reformatorskiej, której wszystkie

ze przeczucia w sobie koncentruje, wszystkie prze-

strogi, rady i przepowiednie powtarza tak, jak nigdy

drugi raz powiedziane nie byy, mówi zbytecznie.

O jego stanowisku w historyi polskiej take du-
go rozwodzie si nie trzeba. Zasuga patryotyczna ka-

za, zwaszcza sejmowych, mówi sama za siebie; za-

sugi innych jego prac, mianowicie obrony katolicyz-

mu, przeciw nowym wyznaniom, Unii, Bractwa mio-
sierdzia, ju si dowodzio. Pozostaoby wic tylko przy-

pomnie jego wyobraenia polityczne.

Co do tych, jest naprzód monarchist. Monarchia

wydaje mu si najlepsz form rzdu, hierarchia rkoj-

mi i podstaw spoecznej harmonii i porzdku. Kró-

lestwo za wyobraa sobie, jako poddane Kocioowi,,

jako Regnum Sacerdotale^ wszelako bez przesad i niedo-

rzecznoci Orzechowskiego, wyznaje zwierzchno wa-
dzy kocielnej nad wieck w rzeczach duchownych.

Jego monarchia za me jest wcale absolutn, kazanie

o Monarchii, kazanie o Prawach, dowodz, e pojmuje

j jako mieszan konsDytucyjn; najjaniej mówi o tern

jego Próba Zahonu Jegidtóiv. Co za najbardziej w nim
uderza to, e w jego politycznych wyobraeniach nie-

ma adnych z góry powzitych uprzedze, adnej do^c-

tryny. Monarchista i katolik jak on, a do tego kazno-

dzieja Zygmunta III, atwo móg popa w dwa bdy:
jeden, e szanujc monarchi, trzeba osania bdy
monarchów i udawa ich za nieomylnych i doskonaych;

drugi, e móg wzi za idea, za cel, poczenie, soli-

darno Polski z pastwami monarchicznemi i karoli-
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ckiemi, z Austry, i z Hiszpani. On tymczasem w jedno

ani T\^ drugie nie wpada. Królowi, jego zdaniem, zawsze

trzeba przysdza prawo, bo atwiej o dobre prawo,

ni o dobrego Icróla — to w ogólnoci, a w szczególe

umie doskonale napomina Zygmunta III.—Jak za je-

gt. przekonania katolickie i monarchiczne dalekie byy
od panujcych podówCias na naszym dworze doktryn,

dowód najlepszy w tern, e nie mogc odwie Zyg-
munta od powtórnego oenienia z Austryaczk, zoy
swój urzd królewskiego kaznodziei i tylko na rozkaz

swoich przeoonych na nim pozosta. To dowodzi, e
przewidywa skutki tego maestwa, e si obawia
zagranicznej polityki Zygmunta i jego cisych zwiz-
ków z Austry, e nie chcia takiej reakcyi monarchi-

cznej, jak przewaga austrj^acka sprowadzi moga, e
zwizku i solidarnoci z interesem Polski nigdy nie stra-

ci, ale jej suszne obawy i dobre uczucia podziela.

Nawet taki szczegó pokazuje, jak on by Polakiem.

Jakkolwiek nie moemy szczegóowo i dokadnie
pozna charakteru Skargi, nie moemy wiedzie, czy

to bya natura ywa i wraliwa naprzykad, albo refle-

ksyjna i powolna, czy udzielajca si lub w sobie zam-

knita, albo nie moemy pozna jego sympatyi i upo-

doba do ludzi, do rzeczy, do ksiek (a wszystko to s
rzeczy bardzo charakterystyczne i do poznania czowieka
bardzo pomocne wskazówki), przecie niektóre gówne
rysy jego duszy przegldaj do wyranie przez jego

pisma i mowy. Z nich dochodzi si do pewnoci nie-

wtpliwej, e by naprzód bardzo dobry, e rzewne

mikkie wspóczucie dla ludzi byo mu bardzo waci-
we; dalej, by bardzo prosty, simpltx siciit columba, o so-

bie nigdy i w niczem nie mylcy; trzewy przytera

bardzo i konieczno wieckiego ycia doskonale rozu-

miejcy. On wie, e doskonao chrzecijaska jest

bardzo rozmaita, e si stosuje do obowizków kade-
go stanu i powoania; nie da oderwania si od wiata,

wycznej i mistycznej pobonoci, chce eby kady
S'(. Jarnowski. „Literatura." T. I. 2o
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y, swoje obowizki wieckie wypenia, i by dobrym

cirzecijaninem i czowiekiem, nie przestajc byc do-

brym onierzem, królem, posem i t. d. Wielka ener-

gia i wielki spokój, najwysze i najdoskonalsze poj-

cie Boga i czowieka, prawa moralnego w wiecie i hi-

storyi, to wszystko widoczne jest z jego pism. Przy-

tem czowiekiem by nie przesta wcale, nie sta si

czystym duchem, którego adna ziemska bole nie

moga dotkn; kiedy oskarano jego zakon, a cho
bezimiennie przecie bardzo wyranie jego, e dziaa

na szkod Rzpltej, e spiskuje przeciw niej, e chce

zaprowadzi ahsolutum dominimn, on t krzywd czuje

i nie schyla pod ni gowy, ale odpiera, broni si; jak

ywo j czu, jak dzielnie i zwycisko odpiera, wiad-

czy „Próba Jezuitów."

e nigdy nie podchlebia, to rzecz wiadoma; a do-

prawdy nie musi to by rzecz atwa przey lat trzy-

dzieci na dworze, i nie mie na sumienm ani jedne-

go sowa zbytecznej
,

przesadzonej grzecznoci. Naj-

wiksza pochwaa, jak daje Zygmuntowi III, jest ta,

e z pociech patrzy na jego pobono i prawowier-

no, na jego przykadny budujcy sposób ycia. To
nie przesada, nie podchlebstwo, to prawdziwe wiade
ctwo, na które Zygmunt zasuy. O jego synu mówi,
e „obiecuje, cho tak mody, pikne przymioty"— i to

nie przesada; w pochwaach, jakie oddaje dwom zmar-

ym królowym, niema jednego sowa konwencyonalne-
go alu, ani jednego konwencyonalnego komplementu.
Jeeli ta czysto od podchlebstwa dowodzi wielkiej

prostoty, wielkiej prawdy i wielkiej godnoci w jego

naturze, to jest znowu rzecz inna, która dowodzi wiel-

kiej niepodlegoci w charakterze, moe zakonnej po-

kory, moe w3'Sokiego szacunku siebie samego, moe
jednego z drugiem. Sama dymisya ze swego urzdu,
kiedy król stanowczo si skoni do powtórnego austrya-

ckiego maestwa, dowodzi niepodlegoci zdania i cha-

rakteru, jile oprócz tej jeszcze inna okoliczno. Oto
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przez trzydzieci lat swojego pobytu na dworze, Skar-

ga nigdy o nic nie prosi; raz t3dko w'yprosi u króla

doywotni pensy, chleb askawy, dla starego stan-

greta Wojciecha, który go przez cay ten czas we
wszystkich dworskich podróaci wozi, a ani razu, jak

wspomina to z wdzicznoci, nie przewióci. Jak mu-

sia by niepodlegym dla siebie, a jak delikatnym

wzgldem króla, czowiek, który w takiem przy nim

sLanowisku, majc zawsze przystp do jego pokoju

i ucha, prawne jego sumienie w rku, wpywu swego

raz tylko uy na prob, i to dla dobra starego wy-

suonego i zapewne ubogiego sugi.

A potem ta wita wielka Skargi pokor i skrom-

no. Mickiewicz, wielki geniusz i wielkie serce, prze-

cie mniema mie objawienia od Boga, sowa wasne
podaje, jak gdyby przez Ducha w. natchnione; Skarga,

którego sowa tak si spraw^dziy, e je dzi za proro-

cze uwaamy, mówi wyranie: ,,ja szczególnego Obja-

wienia nie mara". I oo jeszcze ciekawe: Mickiewicz,

kiedy zabrn w mist3'cyzm i su^-ha i czeka obja

wie, wpad w wielk pogard dla wieckiego rozu-

mu, dla nauk, dla ziemskich rodków dziaania. Skarga,

naprawd podobno bliszy Boga i majcy wicej pra-

wa mówi o intuicyach i objawieniach, Skarga, u któ-

rego mistycyzm byby atwym do zrozumienia, na u-

ralnym. Skarga nietylko tem w^szystkiem nie gardzi,

ale szanuje i wynosi nauk i rozum przy niejednej spo-

sobnoci, a skrztne, zabiegliwe chodzenie okoo spraw

ziemskich podaje zawsze jako obowizek. On nie mówi
wodzom i onierzom, e Bóg zrobi dla nich cud i da

im zwycistwo: on mówi, e Bóg dopomoe, ale zwy-

ciy musz oni sami, przez mstwo, przez dobre roz-

porzdzenie, przez dobre przygotowanie moralne, ale

i taktyczne i administracyjne.

Jak zreszt sam powoanie i stanowisko swoje poj-

mowa, to pokazuje wyranie Przedmowa do Kaza }iie-

dsielnych. Nic pikniejszego, jak to yw^e uczucie obo-
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wizku wzgldem Boga i wiary, i obowizku wzgl-
dem ludzi i ojczyzny. To jest caa historya jego y-
cia^ to mogoby byc napisane na jego nagrobku. A hi-

storya polska, kiedy sama nad sob smutno dzi roz-

myla, stwierdza te ostatnie sowa w których on pro-

testuje, e robi, co móg, a cokolwiek si stanie, on

wolny jest od zarzutu. Tak jest: cokolwiek si stao,

jego musimy uczyni wolnym od zarzutu. On jest je

den z tych rzadkich, bardzo rzadkich, którzy zrobili

wszystko, co mogli, eby nas od upadku powstrzyma,

a nic eby nas do niego popchn; on ze wszystkich

upomina najlepiej, prosi najgorcej, grozi najostrzej.

Smutny, ale wielki prorok narodowego upadku, stró

n aj czuj niej szy narodowego sumienia, a zatem i dobra

Rzpltej, Boga miujcy i o chwa jego gorliwy jak

aposto, jest tem, czem go nazwa Mickiewicz, ideaem
kapana i obywatela. Woronicz mówi: „Jeeli chcesz

by politykiem, czytaj Skarg, filozofem— czytaj Skar-

g, mówc— czytaj Skarg i t. d., bo Skarga jest wszyst-

kiem dla wszystliicli". Nie wiem, czy jest wszystkiem
dla wszystkich, filozofem, politykiem, historykiem. Ale

to pewna, e jeeli chcesz by porzdnym czowiekiem
i dobrym Polakiem, suy Bogu i ojczynie, obojgu

by wiernym, jak na poczciwego czowieka prz5^stao,

to czytaj Skarg. Do tego, w jakimkolwiek czasie i sta-

nie postawi ci Bóg, on ci z pewnoci pomoe, teraz,,

i zawsze, i do skoczenia wiata.



IV,

Postp literatury polskiej w wieku XVI. Jej stopie. Jej zna-

miona. Uczciwo. Cywilizacja Wpyw literatur obcych. Wy-
szo prozy nad poezy. Pierwiastki wasne i oryginalno.
Tendencj-a patryotyczna i praktyczna. Mio Ojczyzny. Prze-

czucia upadku. Wzrost literatury, ale schyek Rzeczypospoli-

tej. W skutku tego stopniowy schyek literatury. Brak sta-

rania. Bierno. Faszywa wolno i faszj^wa równo. Pu-

cizna na wiek XVII.

Patrzc na literatur polsk, jak bya w pocztku
XVI wieku i jeszcze w jego poowie, a jak si staa

w czasie nastpnym, zdumie si trzeba nad ogromnym
dokonanym postpem. Zrazu nic, póniej tak mao, e
prawie nic; a po latach stosunkowo niewielu nietylko

jest, ale jest wietna. Obejmuje róne gazie nauki,

wszystkie gówne kwestye owego czasu, odbija jego

cechy i di^noci ogólno-europejskie i specyficznie pol-

skie, zdobywa sobie miejsce i to wysokie, w sztuce,

w poezyi; janieje niepospolitymi umysami i nieza-

przeczenie wielkimi talentami. Bez adnej zarozumia-

oci narodowej moemy o niej miao twierdzi, e
w rzdzie wspóczesnych literatur europejskich nie jest

w^oale ostatni, i midzy innemi starszemi od siebie

wydaje si zupenie dobrze. Niema Szekspira (którego

zreszt wieki wyday jednego na cay wiat), niema na-

wet Jerozolimy wyzwolonej ani Orlanda. Ale we wspó-
czesnych Niemczech, nawet we wspóczesnej Prancyi,
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nie widz poety, któryby by Kochanowskiemu równy,

i tak jak on przey wieki. Wielkich uczonych jest

w obcych krajach liczba wiksza, a sawa niejednego

z nich przewysza saw naszych. Ale Modrzewski raa

zalety, przez które moe si równa ze statystami za-

granicznymi, Orzechowski wydawaby si wszdzie
wietnym talentem. Górnicki w kadym jzyku wy-

kwintnym i rozumnym pisarzem, Heidenstein znako

mitym historykiem. Nie widz za w owym wieku ta-

kiego Francuza czy Wocha, Anglika czy Niemca, któ-

ry si natchnienia i wymowy by równym Skardze.

Te wielkie wiata za otoczone s znaczn liczb
mniejszych, które wydayby si janiejszemi, gdyby
nie byy przymione przez tamte wielkie. Zwaywszy
za i to jeszcze, e tamte literatury miay za sob ca
prac, cay podkad wieków, a nasza zaczynaa z no-

wego, a potrafia doj tak wysoko, trzeba bdzie przy-

zna jej bardzo niepospolit si i ywotno. Wrodzo-

ny instynkt, zbiorowe uczucie narodu dawno uznay,
e to wiek zoty naszego jzyka i pimiennictwa, i nie

pomyliy si. On jest naprawd bardzo wietny; a cho
w trzy wieki po nim by drugi od niego wietniejszy,

zotym on by i zostanie zawsze w naszej opinii i w na-

szej historyi, jak dugo nasz jzyky bdzie na ziemi.

Gd3^by spróbowa wybra i wskaza gówne zna-

miona tej literatury, trzebaby naprzód z chlub i ra-

doci stwierdzi, e ona jest szlachetna, dobra, mo-
ralnie zdrowa. W arcie jest czsto rubaszna i nieprzy-

zwoita; w pojciu wiata, czowieka i ycia nie jest

nigdy zepsuta, przewrotna, nieczysta. Wspóczesna
literatura zagraniczna ma w sobie wiele pierwiastków

zatrutych i zabójczych; cynizm ohydny Aretina, Mac-
chiavela cynizm polityczny, sceptycyzm Montaigna,

mogy 1 mog zawsze psu, psu}^ istotnie w owym wio

ku i czowieka i spoeczestwo. Mie i wcale wdziczne,
a czste lascywie ( Brantóma naprzykad ) mogy le
dziaa na obyczaje. U nas, cokolwiek mogo by ze-
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£^0 W yciu, w literaturze niema nic naprawd zego.

Jest u protestantów namitno religijna i gwatowno
w napaciach na Koció; jest u katolików nieraz art
grrby lub sd niczem nie osoniony o zgorszeniach

w stanie duchownym. Jedno jak drugie wywoane jest

oburzeniem na ze rzeczywiste; to oburzenie moe byc

przesadnem, albo wyraa si nierozwanie, ale tkwi

jednak w sumieniu zdrowem. sumienia nie przytpia,

nie baamuci, nie zaprzecza. Znajomo zego i dobre-

go jest u tych pisarzy zawsze pewna i jasna, i zawsze

cze, mio, suba dobrego. Oni wszyscy tego chc,
na to pisz, eby ludzie, eby Polacy, byli lepsi, ni s:
eby, jak uczy katechizm, „Boga znali, kochali, i Jemu
suyli". Jedni pojmuj t sub po protestancku, dru-

dzy po katolicku; ale wszyscy rzetelnie i szczerze do

niej prowadz, na ni pracuj. Pojcie obowizku chrze-

cijaskiego jak obywatelskiego maj wszyscy zdrowe

1 wysokie, nawet kiedy w praktyce ycia (Orzechow-

ski) zasuguj na przysowie „Czycie praacie, jak nau-

czacie". To moralne zdrowie jest niezaprzeczenie jed-

n cech literatury polskiej w wieku XVI (i zostanie

tak dugo, bez zastrzee i wyjtków). Drug cech
bdzie jej wysoka owiata, jej cywilizacya. Nic nie jest

im obcem. Wiedz wszystko, co wie i umie ich czas;

jedni maj umysy gbsze i nauk gbsz, drudzy s
wicej powierzchowni, ale ogólna suma czy ogólny po-

ziom wypadaj wysoko pod kadym wzgldem, w nau-

ce, czy w kwestyach religijnych i politycznych, czy

wreszcie w pojciu ycia towarzyskiego (cho na tem
polu rónica bya zapewne najwiksza midzy Dworza-

ninem Górnickiego a ogóem szlachty wspóczesnej).

W rzeczach religijnych, politycznych, spoecznych, oni

s tak daleko posunici w cywilizacyi, tak przesikli

prawdziw cywilizacya chrzecijask, e wyprzedza-

j— niektórzy z nich— nietylko swój naród, ale swój

czas. (Modrzewski w Filaletesie, w ksidze o Prawach,
w Oracyach o karze na mobójstwo).
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Ta wysoka cywilizacja objawia si w pisarzach

jedn}'!!! jeszcze przymiotem, przed nimi nie widzianym,
zmysem artystycznym. Oni o sztuce z wyjtkiem mu-
zyki, mówi, nader mao i musz o niej mao wiedzie;
nie okazuj te zwykej u artystów w^raliwoci na
pikno (w naturze naprzykad). A jednak jako pisa-

rze oni s artystami. Z poetów prawda Kochanowski
jeden: przed nim chyba Janicki, po nim moe Szarz}^!!-

ski. Prozaicy za to i chc i umiej pisa nie jak Pan
Bóg da, ale piknie. Ta wiadomo i wola piknego
pisania daje si pozna nieomylnie z ukadu i budo-
v.'y ich pism, z kadego niemal okresu i zdania. Arty-

st w^ pisaniu jest i Orzechowski, i Górnicki, i Kro-

mer, i Heidenstein, i niezaprzeczenie cho zapewne mi-

mowolnie Skarga. Posiedli w zupenoci sztuk pik-
nego pisania; maj styl (kady swój, kady inny i cha-

rakterystyczny), maj biego i umiejtno stosowa-

nia jzyka i stylu do przedmiotu. Przez to wszystko
daj nam literatur nie tylko szlachetn, rozumn i do-

br w treci, ale i pikn.
Rzecz prosta, e nie nabyli, nie zdob3'li tych przy-

miotów sami przez si, ale z pomoc caej cyw^iliza-

cyi wieku, nowoczesnej i wskrzeszonej staroytnej. Ale
tu byoby moe miejsce na zapytanie, co oni wyczer-
pali z obcych, a co dobyli sami z siebie i dodali. Przy-

pomnijmy wic krótko, e cay podkad poj filozo-

ficznych jest u nich, jak u w-szystkich, przyjty od
staroytnych, (Platon, Aristoteles, najczciej podobno
Cicero i Seneka); dalej, e wszystkie formy, zwaszcza
w poezyi, ale i w prozie z maymi wyjtkami take,
s robione z wzorem staroytnych przed oczyma. Li-

teratura religijna, polemiczna, pomaga sobie oczywi-

cie wiadomociami i argumentami zkdkolwiek one

przyjd; protestancka oczywicie gównie z dzie nie-

mieckich. Ale po za tem, nie zna, eby wspóczesne
jzyki i literatury byy na nas wiele wpyw^ay. Za
Zygmunta Starego widzi si nierzadko przeróbki lub
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tómaczenia z niemieckiego; a satyryczny i tenden-

cyjny dyalog, dyalog Reya, Wita Korczewskiego, a
do pónych Bielskiego, niezawodnie znajdowa poczt-

kowo pomoc i zacht w licznych niemieckich saty-

rach tego typu i ksztatu. Ale wicej wpywów nie-

mieckich dopatrzy si trudno. Ze angielskich nie byo
wcale na literatur polsk, cho mogy si udziela

polskim protestantom, to widoczne. Znajomo tego

jzyka i pimiennictwa przychodzi do nas bardzo pó-
no, dopiero w XVIII wieku. Francuzi? Ronsard móg
d^Jaa na Kochanowskiego przykadem, a podobie-

stwa niejakie zachodz midzy nimi. Ale nie mona
dojrze na naszych Polakach ani wpywu, ani znajo-

moci nawet, czy Montaigna, czy Rabelais, czy Bran-

tóma, czy wreszcie Plejady Ronsarda i jego nastp-

ców. Wochów oczywicie znali, czytali, podziwiali,

i jeeli z któr literatur yjc, to z wosk ówczesn
nasza jest w zwizku. e to nie jest tylko zwizek
naukowy, filozoficzny, polityczny, ale i literacki take,

dowodzi modszy o jedno pokolenie Piotr Kochanow-

ski. Ale teraz, w poowie i na schyku wieku XVI,

tego bezporedniego wpywu Wochów zna mao. Ko-

chanowski trzyma si nierównie wicej staroytnych,

ni Petrarki, a nie zapatruje si wcale na Ariosta; i IJico-

rznnin zostaje najwyraniejszem wiadectwem styczno-

ci tych dwóch literatur. Kto wie za, czy nie powin-

nimy raczej aowa, e Wosi, a nawet Francuzi, nie

dziaali na nas wioej przez swoj literatur. Gdyby

Rey by zna Rabelais'go naprzykad, moe Wizenineh

byby pen ycia satyr, zamiast by cikim szere-

giem lekcyj i moraów. Satyry Bielskiego, paszkwile

Paprockiego miayby moe inn donioso i jdrno,
gdyby do Polski bya dosza znajomo Satyry Menip-

pejskiej naprzykad. Mao skonnoci, czy zdolnoci do

abstrakcyjnego mylenia-, to zostanie zawsze. Mao fan-

tazyi, nawet u takiego poety, jak Kochanowski; to si

zmieni bardzo, cho nie prdko. Uczucia duo, i dobre;
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sposób jego wyraania powany, ze skonnoci do re-

ton^ki i patetycznoci. Ironii mao; dobrego iiimoru

duo, nieraz dowcip prawdziwy ciod gruby, czasem

wietny i wykwintny. Czsto lozwlekoc i powtarza-

nie si; ale jasno myli i zrozumiao sowa zawsze.

Pikne okresy Orzechowskiego s widocznie na rzym-

skich pisarzach wyrobione, a prawdopodobnie wszyscy
zapatr3^wali si na ulubionego nad wszystko Cicerona.

Ale którego ze staroytnych prozaików daoby si u*\'a-

ac za wzór tego stylu jaki ma Górnicki, jaki ma w in-

nym rodzaju i tonie Skarga, nie w^idz.

Widoczna jest i obiecujca przewaga prozy nad

poezy w tej literaturze. Znakomity poeta tylko jeden,

znakomitych prozaików, naronych polach, wielu, Z te-

go sdzc, monaby wnosi, e rozwaga i myl b3^y w
tym narodzie czynniejsze, silniej rozbudzone, ni wyobra-

nia lub uczucie; a z tego wniosku monaby znowu wró-y mu w przyszoci dojrzao wiadomej i statecznej

woli. Wniodek i wróba bj-yby mylne; historya wspó-
czesna i póniejsza dowodzi na nieszczcie, e ta prze-

waga myli nad wraeniem i popdem, cho hyla w li-

teraturze tego wieku, nie bya w spoeczestwie pol-

skiem. Jednak zapisa j naley na zaszczyt tej lite-

ratury; bo z pewnoci rozwój jej wszechstronn}", rów-

nomierny, poezya i proza razem dochodzce do naj-

W3'szych moliwj^ch szczytów, stanowi dopiero lite-

ratur zupen, chwalebn, jej zadanie i jej cel. Ale
z dwojga lepiej jest kademu narodowi mie wietn
proz, ni wietn poezy; ta olniewa, por5^wa i cieszy

nierównie wicej, ale tamta z natury swojej bywa
jdrniejsza, hartowniejsza, bardziej mska, i wicej ni
poezya moe ksztaci, wyrabia, wychowywa jdrne,
zdrowe, tgie umysy i spoeczestwa, wiadome wa-
runków swego bytu i swoich celów.

Wiadoma jest i do zbytku powtarzana prawda, e
literatura polska XVI wieku bierze bardzo znaczn cz
swoich myli i poj, jak swoich form, ze wspólnego
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wszyskim gruntu, z pucizny staroytnych. Stwier-

dza to nasza poezya jak nasza proza, we wszystkich

swoich kierunkach i gatunkach. Ale jeeli tak jest, to

có w tej literaturze bdzie naszem wasnem, orygi-

nalnem, polskiem? Czem si ona róni od innych, i co

posiada takiego, czego inne nie maj? Sowem, czy do

wspólnego zasobu dodaje i przynosi ona co, czego od

innych nie wzia?
Nie potrzebujemy si o ni ba. Pomimo wszyst-

kiego, co moga poycza lub naladowa, ma ona
w swojej istocie i w swoich ksztatach rodzimego wa-
snego pierwiastku i charakteru dosy; a nieraz moe
si i pochlubi pojciami, pomysami, jakich si gdzie-

indziej nie znajdzie.

Jedn oznak tej rodzimoci, jeeli nie zupenej
oryginalnoci, jest wrodzona waciwo i zdolno za-

pewne tylko instynktowa, przenoszenia na swój grunt,

stosowania do swoich potrzeb, tych prawd i nauk, ja-

kie pisarze XVI wieku znajdowali u innych. Wszyscy
ilu ich jest, od tych co dla dogodnoci czytelnika pol-

skiego tomacz ywot Jesusa, a dla zabawy tego czy-

telnika Bosmoioy Salomona s Marchotem^ a do Kocha-
nowskiego i jego epigonów, a do Skargi, wszyscy bez

wyjtku o polskiem spoeczestwie myl, dla niego

pisz, jego stosunki i prawa, jego potrzeby, jego na-

praw moraln czy polityczn, maj na oku i celu. Ta
suba praktyczna, to ciganie wszystkiego do pol-

skiego narodu lub pastwa, jest ich niezaprzeczon
wspóln charakterystyczn cech—ich natur. Bardzo

by moe, e ta waciwo wychodzi poniekd na ze
ich wartoci ogólnej, dla wszystkich, i ich sawie. Mo-
drzewski byby moe tak znanym i pamitanym jak

Bodin, gdyby by pisa o Rseczacli Pospolitych^ nie za
o Popraicle Tisecsypospolitej Polsldej-^ dziea Skargi mia-

yby moe tak w Kociele powag, jak ma do dzi dnia

Konfessya Hozyusza, gdyby mniej tych zwrotów i przy-

stosowa do rzeczy polskich, i gdyby nie jzyk nie-



428 HISTORYK LITERATURY POLSKIEJ.

znany. Tymczasem fakt jest, o z wyjtkiem dzie ci-

le teologicznych, jak wanie Konfessija, oni zaw^sze pi-

sz tylko o Polsce i dla Polski. Moe jest w tem szko-

da dla imiwersalneo'0 znaczenia, ale jest take dowód

dwóch rzeczy bardzo dobrych: wielkiej mioci ojczy^-

zny naprzód, a potem trafnego pojcia obowizku, te

go, które wskazuje, e dobre, jakie si ma i chce robie,

trzeba robi naprzód w^ swoim najbliszym zakresie,

u swoich, na swoich, przez swoich. aden z nas nie b-
dzie nigdy odpowiada za to, czy jest lepiej czy go-

rzej we Francyi lub w Niemczech; kady bdzie w ja-

kiej mierze odpowiada za to, czy bdzie lepiej albo

gorzej w Polsce. Ta za cecha i dno, u nich po-

wszechna, sprawia, e w dzieach swoich, jakakolwiek

jest ich tre i forma, oni zawsze rzucaj wiele wia-

ta na stan swojego spoeczestwa, na jego obyczaj,

owiat, usposobienia; przez to zawsze, pomimo zale-

noci od staroytnych lub naladowania, wybijaj na

swoich dzieach pitno najoczywiciej, najprawdziwiej,

najzupeniej polskie. Za wymowny przykad suy mo-

e 0(lx)yaica Podóic\ tre, forma, wiele ustpów, w^zile

w7)rost ze staroytnych. Ale opowiadanie Posa, ale

liczne i wyrane, cho niby osonione, alluzye oywiaj
naladowane dzieo wasnym duchem i nadaj mu od-

mienny oryginalny charakter. Tej oryginalnoci w po-

yczonych formach i nawet treciach, dowodów jest

wiele; jest takim przecie takie przerobienie jak Wke-
noiek Reya, takie tómaczenie jak JDicorsanin Górnickie-

go. Na Kochanowskiego syszy si czasem ale i skar-

gi, e naladowa za wiele, a szczegóowa analiza nie

przepucia jednemu wierszowi, jednej myli zapoy-
czonej. Ale czy naprzeciw tej analizy nie daoby si,

i nie naleao przedsiwzi drugiej, wykazujcej, ile

Jest wasnego pomysu i wynalazku, w pieniach, we
]-^raszkach, w Sobótce, w Trenach (pomimo mitolo-

gicznej przyprawy) i%w samych nawet Psalmach, cho
one s tylko przekadem.
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Niezaprzeczenie take rj^sem charakterystycznym

tej literatury jest jej tendencya, reformatorska, mo-
ralizujca. Nie wchodzimy w to, czy ona jest potrzebna

ozy nie potrzebna, dobra czy za, w dzieach sztuki,

w poczyi. Stwierdzamy tylko, e caa niemal litera-

tura XA^I wieku, nawet w wielkiej mierze poezya, ma
ten charakter i e, ile wdemy, nie ma go w mierze rów-

nej adna ze wspóczesnych literatur. Moe to le, mo-

e to szkoda; ale nam si zdaje, e tak nie jest, e to

owszem dowód i znami szlachetnoci tej literatury,

patryotyzmu i wysokiego zamiaru tych pisarzy. 1 otó
zaraz odpowied na pytanie, czem si literatura róni
od innych w tym samym czasie. To rónica jedna

z najwyraniejszych i najwikszych. Moe nie do
znamy literatury obce, ale ile je znamy, to nie widzi-

my midzy niemi ani jednej, któraby o swoj ojczyzn

tak dbaa, tak j ustawicznie i tak namitnie wzywaa
do mylenia o sobie, tak jej radzia mdrze, jak ta.

W tych radach nie zawsze znajdzie si wszystko, co

byo potrzebnem; ale, obejmujc okiem nie szczegóy,

tylko ogó, musi si przyj do przekonania, e brak-

nie mao czego, i e gdyby nasza dawna Rzeczpospo-

lita bya lepiej svv'oich pisarzy rozumiaa i suchaa, to

dzi staaby inaczej. Jest w tem nawrot powód do uczu-

cia bardzo bolesnego, do strachu. Nie byo podobno

narodu, któremu by tak bez ustanku i tak dobrze po-

wtarzane byo, co jest wanien ojczynie, co ma robie,

eby i przed Bogiem nie zgrzeszy i ojczyzny nie zgu-

bi. Przypomina si groba, zawieszona nad tymi, co

z dobrych rad korzysta nie chcieli, speniona na Je-

rozolimie kamienujcej proroki, i z trwog obraca si
vv^ gowie pytanie, czy my take nie wzgardzilimy a-

sk, która nam cigle, uporczywie towarzyszya, a nie-

mal si nam narzucaa i wpraszaa.

Zdaje nam si—moe mylnie—e wiksza mio
ojczyzny i troskliwsza o ni dbao jest jedn rónic
midzy literatur nasz a innemi. W tej mioci z niej
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poczy si myli, które i Polsce poraódz mogy, i in-

nym mogy suy za przykad i nauk. Nie mamy pre-

tensyi ani prawa wynosi si nad innyci, ale zdaje

nam si, e nasi Polacy w wieku XVI (nasi pisarze),

rozumiej natur, warunki, granice, i wolnoci i orga-

nicznego skadu spoeczestw lepiej, anieli obcy. Znie

sienie jurysdykcyi pana nad poddanym, jedno prawo

dla wszystkici, powtarzane nieraz danie podatków
powszechnych, danie prawa posiadania ziemi, zatem

piastowania urzdów dla mieszczan, najgortszy z obro-
ców katolicyzmu. Skarga, przyznajcy rónowiercom
nietylko wolno wyznania, ale równo w prawach po-

litycznych i przyja w prywatnych towarzyskich sto-

sunkach, to s myli, pojcia, uczucia, które si w wie-

ku XVI nie wszdzie i nie atwo znajd. I te mamy
na pamici, kiedy twierdzimy, e literatura polska nie

wszystko czerpaa od innych, e z siebie samej braa
i do wspólnego skarbu dodawaa niejedno, co naleao
najbliej, najistotniej, do prawdziwej i chrzecijaskiej

cywilizacyi-

Z mioci ojczyzny wreszcie pochodzi najosobliw-

sza, najbardziej wasna cecha tej literatury: jej strach

o Rzeczpospolit, jej przeczucie upadku. Jest ono w cza-

sach wietnoci tak dziwne, e niektórzy prawie w nie

uwierzy nie mog i pytaj, czy te powtarzajce si
trwogi nie s take naladowaniem, mianowicie nala-

dowaniem Rzymian, z t rónic, e Rzymianie mieli

powód obawia si o Republik nachylon do upadku,

a Polacy za Jagiellonów, za Batorego, nie mieli czego

dre przed upadkiem ojczyzny, który by daleki, a da
si przecie unikn i odwróci? Nie trzeba tych obaw
bra do serca tak bardzo i tak tych pisarzy podziwia,
lub aowa, bo oni si nieraz przecie w swoich prze-

widywaniach myl: widz powody i groby upadku
w czem, co si nie stao, albo co si wanie podug
ich myli zmienio (naprzykad Orzechowski i jedno
religijna). A wic zachodzi nieraz brak logicznego
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zwizku midzy przyczyn a skutkiem, zatem i ze prze-

czucie musiao byc urojonem, nie rzeczywistem.

Tylko e w przeczuciach wanie cisej logild

szuka nie trzeba i nie mona. One s z natury swojej

niejasne: instynkt ostrzega, e co zego sta si mo-
e, ale myl, refleksya, szuka tego nieszczcia gdzie-

indziej, nie tam, zkd ono przyjdzie. Stwierdza si to

zwykle na przeczuciach ludzi; boj si trafnie jakiego
nieszczcia, ale przypuszczaj nie to, lub nie tak, jak

na nich spado. Z przeczuciami zbiorowemi moe by
podobnie. Orzechowski myli si, kiedy protestantyzm

swego czasu uwaa za powód upadku, którym grozi,

ale rozbiór Polski przez ssiadów przewiduje i nie dla

frazesu, nie dla efektu, ale z gbi i w goryczy swego
serca szczerze mówi ,jBy serce moje rozkroi, nic

w niem nie znajdziesz, tylko to jedno sowo: Zginiemy!"

Tego nie zaprzeczymy, e si ich groby spraw-

dziy, speniy; e rozbiór Polski by.
Kiedy si wic widzi, e oni wszyscy, przez wiek

prawie cay, boj si zguby, a woaj o ratunek, có mo-
na myle? Okolicznoci tej zguby moe widzieli nie-

jasno, cho i te czasem oznaczaj z precyzy dziwn,
kiedy mówi, e Moskwa zagarnie Litw, a cesarz kraje

sobie przylege. Ale fakt zguby, rzecz gówn, prze-

widuj trafnie, i w tem si nie myl. e za przewi-

duj prawie wszyscy, przynajmniej wszyscy znaczniejsi,

od Krzyckiego a do Skargi, có mona innego przy-j i przypuci, jak, e maj instynkt, zbiorowe a traf-

ne przeczucie nieszczcia. Maj je z mioci ojczyzny,

maj z tego zmysu zaciowania ycia, wrodzonego ka-
demu stworzeniu, ale maj naprawd, i naprawd cier-

pi tym strachom i drcz si.

Tej cechy nie znajdziemy w literaturze adnego
narodu. aden bo takiego om nie dozna, takiej przy-

szoci przed sob nie mia. I to jest dopiero najoso-

bliwsza, najbardziej wasna cecha literatury polskiej,

najw^zniolejsza, a zarazem tragiczna. Ona take jest
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jedn rónic midz}^ nami a innymi narodami, midzy
naszymi a ich pisarzami. I ona, kied}^ dochodzi do

swojej najwyszej mocy, wydaje zjawiska, wyjtkowe
potgi i natchnienia: jak Skarga.

Literatura posza ogromnie w gór przez cig XVI
wieku; ale Polska na odwrót zesza na dó. Pomylne wa-

runki, wiele obiecujce stanowisko, jakie miaa w wie-

ku XV, zmienio si bardzo, a na gorsze. Nie litera-

tura temu winna. Ona, jak bya skutkiem i oznak
wznoszenia si wyej, tak moga by, i chciaa, siln

dwigni dalszego i coraz wyszego postpu. Ale mi-
dzy teory, jak jest sowo pisane, a praktyk, jak
byo ycie, zwaszcza publiczne, wielka jest rónica
i odstp. Teorya jest mdrsza i lepsza od praktyki; a ta

ostatnia nie przejmuje si tamt i do niej nie stosuje.

Dlaczego? Musiao prawdopodobnie byc tak, e wybo-
rowe najwysze umysy, góroway bardzo nad pozio-

mem ogóu, a midzy t warstw najw3?sz, a t ogól-

n redni, nie byo ogniw czcych, nie byo ludzi

zdolnych i chtnych przej si mylami Modrzewskie-

go lub Skargi i myli te podawa dalej, rozszerza je

po województwach i powiatach, zaszczepia w umy-
sach braci szlachty. To, co Szujski mówi o wielkich lu-

dziach, e marniej, kiedy nie maj otoczenia, rodo-

wiska" zdolnego i gotowego zrozumie ich i popiera,

prawd jest take o dobrych mylach i radach. Kady
zasiew musi zawsze pada w znacznej czci midzy
ciernie i kamienie; ale moe pada i na dobr rol take
i wyda plon. U nas w wieku XVI tej roli dobrze

uprawionej, przysposobionej do przyjcia ziarna, sta-

rannie plewionej z chwastów, musiao by za mao;
i dlatego plon z zasiewu literatury nie zeszed tak, jak

by móg i by powinien. Nie pod wzgldem politycz-

nej naprawy i potgi tylko, ale nawet pod wzgldem
owiaty i umiejtnoci dobrego pisania. Literatura bar-

dzo sz3'^bko i bujnie rozwinita, rycho opada i widnie.

Co do poezyi jeszcze mona to tomaczy powodami
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przypadkowymi, nie zalenymi od ludzi: nikt temu nie

winien, e po Kochanowskim nie przyszed drugi talent

równy albo wyszy. Ale to wyczerpanie z si i gb-
szej myli, ten brak znakomitszych pisarzy i wikszych
pomysów w prozie, ten dowodzi, e zabrako owego
rodowiska, owej uprawionej roli, o których wyej: e
odlegod bya dua midzy spoeczestwem a jego li-

teratur z drugiej poowy XVI wieku, e ono stao od

niej znacznie niej i tego odstpu nie czuo, nie sta-

rao si ic w gór. Pod koniec XVI wieku mona uwa-

a u nas wzrost jednej skonnoci czy wasnoci nie-

dobrej, której w wieku XV nie zna, która przez wik-
sz czd XVI nie wychodzi na wierzch. Burzliwod,

namitno, gwatowno, to cecha naszych ówcze-

snych dnoci i sporów, religijnych czy politycznych.

Ale zaledwo te si uciszyy, wystpuje zaraz bierno,
jaka wygodna skonno do przestawania na tem, co

jest, do miego wcza^u i uywania. Mikko, czy le-

nistwo? Do, e powstaje jaki kwietyzm i konserwa-

tyzm zalepiony a uparty, który w historyi pozwala

czasem na bohaterski poryw, nigdy na stae i state-

czne dziaanie; w literaturze i owiacie przestaje na

tem, co ma, a nie troszczy si o wicej.

Do tego usposobienia, które musi nam by wro-

dzonem, bo powtarza si bardzo, a przezwycia trud-

no, doda schyek XVI wieku jeden pierwiastek szko-

dliwy i zy, podziwienie siebie samych, narodow za-

rozumiao. Zdawao nam si, emy rozwizali naj-

trudniejsze z zagadnie, wynaleli kamie filozoficzny,

stworzyli i zaprowadzili doskona form rzdu. Uwie
rzylimy, e jestemy jedynym na wiecie narodem wol-

nym, i uwierzylimy w swoj nad innymi wyszo.
Ta zarozumiao, to zakochanie si w sobie, musiao

rozwin w nas wrodzon bierno, mikko, kwie-

tyzm. Tylko nic nie tyka, nic nie zmienia, bo wszyst-

ko jest doskonae, najdoskonalsze jak by moe! Takie

usposobienie za raz wszczepione, nie zatrzymuje si na

(S . Tarnotcskt. „Literatura" T 1. ^9
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samem yciu publicznem i praktycznem, ogarnia stop-

niowo wszystkie kierunki ycia; a rok 1573 zaszkodzi

nietylko polskiej polityce i pastwu, ale take i pol-

skiej owiacie, polskiej literaturze, bo zarazi j take
przestawaniem na tern co jest, a niedbaoci o to lep-

sze co byc moe, biernoci, brakiem przedsibiorczo-

ci i pracy. Z tego niewtpliwie wynika ten dyletan-

tyzm, ten brak starania i pracy, który si pokae rych-

o w wieku XVII, a sprawia, e talenty zupenie nie-

zwyke nie napisz nic naprawd i zupenie dobrego,

e trafne a czasem miae i pikne pomysy marniej

w slabem wykonaniu. Za dowód moe wystarczy fakt,

e zapa do nauk, dza owiecania si, tak widoczna,

szlachetna i skuteczna w wieku XV i przez wiksz
cz XVI, teraz sabnie. Wypalia si, zgasa; indy-

widua ucz si i ksztac, jeeli chc, ale ogó zostaje

na miejscu, nie postpuje.

Oprócz tego zaszczepi w nas wiek XVI, czy roz-

win, w kadym razie zostawi po sobie, faszywe po-

jcie wolnoci. Moe ono nie byo nam wrodzone, bo

nie zna go w w4eku XV; ale zakorzenio si silnie,

bo w XIX jeszcze w nas tkwi, jak zatruta strzaa w
ciele rannego. Wolno zrozumiana jako najwiksza
moliwa, jako niemoliwa, niezaleno jednego indy-

widuum; prawo jest tej niezalenoci ograniczeniem,

wadza jest jej niebezpieczestwem i wrogiem; podej-

rzenie i opór jest obron wolnoci, obowizkiem oby-

watela, prób i dowodem jego cywilnej odwagi. e ta-

kie pojcie wolnoci prowadzio nas prost drog, lo-

gicznie, do Liberum Veto, to jasne; a gdzie nas dopro-

wadzio, to wiemy. To nieszczcie za rozwijao si
przez cig XVI wieku, uprawiao stopniowo rol, a doj-

rzao i rozsiao si w roku 1573. e ono wydao plon,

to wiemy.
Dalszem, tego blizkiem, a nie mniej szem zem,

byo nasze pojcie równoci. Równoci wszystkich lu-

dzi przed Bogiem i prawem, tej rzeczywistej, zbawie-
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nej i koniecznej, nie rozumielimy i nie zaprowadzili.

Ale rozkochalimy si w pozornej i uudnej równoci
znaczenia, która nigdy rzeczywist nie bya, nie jest

i by nie moe, a wioda u nas, jak wszdzie, do wiel-

kiego oszukania i tej umiowanej mniemanej równoci,
i tej wolnoci, o któr bylimy tak zazdroni. Cieszyy
nas pozory gosowania powszechnego na sejmikach i na

elekcyjnych sejmach, a to nam nic nie szkodzio, e
na jednych jak na drugich, rozstrzyga zawsze jaki
mony wpyw, zamieniajcy mnieman wolno i mnie-

man równo w marny pozór, blichtr, komedy. De-

mokracya szlachecka, wyrobiona i ustalona w wieku
XA''I, bya demokracy faszyw. Nie dlatego tylko,

e bya wycznie szlacheck, stanow: ale dlatego, e
bya skrzywion w samej swojej istocie i naturze. Bya
naprzód wielk nieprawd, bo przestawaa na pozo-

rach, nie dbajc o tre; bya potem pierwiastkiem roz-

kadu i anarchii przez podejrzliwo wzgldem wszel-

kiej wadzy i wszelkiej wyszoci, przez zazdro. Rzecz

prosta i nieunikniona, e z takiego usposobienia mu-
sia korzysta, i zawsze te korzysta, demagog, wich-

rzyciel, w dawnej Polsce arystokratyczny, w porozbio-

rowej kady. Kiedy spoeczestwo jakie przestaje lub

nie chce by organicznym skadem czci rónych^
równomiernych a poczonych jednem prawem i wspól-

nem yciem, kiedy uwaa si za mechaniczn sum
jednostek lub stanów, tam organizm si rozprzga, traci

jedno, wspólno i kierunek, a wadz nad niem przy-

padkow na pewien czas, bierze pierwszy lepszy zr-
czny czy szczliwy. U nas byo to o tyle atwiejszem,

e przez dziwn jak sprzeczno, mamy w sobie in-

stynkty demokratyczne, egalitarne, ale obyczaj bardzo

arystokratyczny. Mamy niech, zazdro do urzdo-
wego stanowiska, do wadzy^, nawet do wyszoci; ale

mamy uszanowanie wielkie, zbyteczne, czasem bawo-
chwalcze, dla pozycyj towarzyskich i nazwisk, bez

wzgldu nawet na warto osób. To ze, to zgubne uspo-
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sobienie czy przyzwyczajenie wyrobi w nas znowu wiek

XVI. Zostawia nam z jednej strony faszyw demo-

kracy i zalepione do niej przywizanie, z drugiej ary-

stokracy tem wicej skonn do wichrzenia, e pozba-

wion prawnej staej podstawy, zatem utrzymujc si
przy znaczeniu sztukami, zuciwa wzgldem króla,

zazdrosn wzgldem znaczcych i wyniesionych, zr-

czn wzgldem tej opinii publicznej, na której grali jak

na klawiszach Kmitowie i Zborowscy, a po nich inni.

Tak by musiao. ,,Taki rzd populariates musi

mie swoje króliki", jak mówi Skarga, a u nas wanie,
jak znowu mówi Górnicki ^populus wzi rzd na si...

co dalej bdzie, Bóg sam to wie". Populus wzi rzd
na si, ale sam rzdzi ani umia ani chcia, a drugie-

mu tylko rzdzi nie dawa. Ztd ta u królów smutna,

moe konieczna, ale zgubna praktyka, rzdzenia sztu-

kami, wybiegami, konspiracyjnego poniekd dziaania,

bo myl nieraz zdrowa i zbawienna dla Rzpltej, pro-

st, jawn drog wykona si nie dawaa; ale prakty-

ka, która znowu musiaa podnieca i podega dyfi-

dencye i niechci.

Takie zmiany na gorsze zostawi po sobie wiek
XVI w naszym stanie wewntrznym, i w naszem uspo-

sobieniu, pomimo swojej wietnej literatury, i wbrew
jej. Wiek XVII rozwinie zarody zego do wyszej po-

tgi, a literatura ju ich w tej mierze, z t si, wska-
zywa i wstrzymywa nie zdoa.

KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
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cuskiem. Pozna 1865. 4 t.

Bartoszewicz. Historya literatur}^ polskiej. Warszawa 1861.

Spasowicz. Dzieje literatury polskiej. 3 wyd. Kraków i Warsza-

wa 1891.

Chmielowski. Historya literatury polskiej.

Bruckner. Geschichte der polnischen Literatur.

Dzieje literatury polskiej (tom pierwszy).

Polskie zabytki rediiiowieezue.

Nehring. Altpolnische Sprachdenkmaler. Berlin 1887.

Sruchnalski. Legenda aurea. Kraków 1885.

Kawczyski. O pocztkach poezyi polskiej. Lwów 1889. (Kwar.

histor.).

Bobowski. Polskie pieni katolickie od najdawniejszych czasów
do koca XVI wieku. Kraków 1893.

Bruckner. róda do dziejów literatury i owiaty polskiej. V.

Wiersze polskie redniowieczne. Warszawa 189S. (Bibliot.

Warseaw.K

Nehring. Pocztki poezji dramatycznej w Polsce. Pozna 1887.

{Roczniki Tow. Przyj. Nauk. t. XV).
Zeissherg. Dziejopisarstwo polskie wieków rednich. Warszawa

1877. 2 tomy.

Gallus.

Gumplowicg. Bischof Balduin Gallus von Kruszwica, Polens

erster lateinischer Chronist. Wien 1895. {Sitzungsher. der K.

Akad. der Wissensch. Fhilos.-histor. Classe, Bd. 132).

Kadubek.
Bielowski. Mistrz Wincenty. Lwów 1863. {Bibl. Ossoliskich), t. H.

Baszko.
Maecki. Kronika Baszka czyli t. zw. Kronika Wielkopolska,

Lwów 1894.

Ktrzyski. O kronice wielkopolskiej. Kraków 1896. (Eozp. Wydz.

histor. -filozof, t. 33).

Czarnkowaki.
Kubala. Jan Czarnkowski i jego kronika. Warszawa 1878. {Bihl.

Warsz.).

Grzegorz z Sanoka.
Seredyski. Grzegorz z Sanoka. Kraków 1867. (Przegld PoUki).
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Szujski. Stanowisko Dugosza w historiografii europejskiej. Kra-

ków 1880.

Semkowicz. Krytyczny rozbiór Dziejów polskich Jana Dugosza.
Kraków 1887.

Bobrzyski i Smolka. Jan Dugosz, jego ycie i stanowisko w pi-

miennictwie. Kraków 1893.

Ostroróg.
Jarochowski. Jan Ostroróg. Warszawa 1883. (Niwa).

Pawiski. Jana Ostroroga ycie i pismo o naprawie Rzpltej.

Warszawa 18S4. (Biblioteka Umiejtnoci prawnych).

Rembowski. Jan Ostroróg i jego memorya wobec historyi pra-

wa i nauki politycznej. Warszawa 1884. (Niwa).

Bobrzyski. Jan Ostroróg. Studyum z literatury politycznej XV
wieku. Kraków 1885. (Pamitnik Akad. Umiej. Wydz. filolog,

i histor.).

Gara. Jan Ostroróg i traktat jego o naprawie Rzpltej. Kra-

ków 1885.

(Pamitnik Akad. Umiej. Wyde. filolog, i histor. t. IV).

Maecki. Kiedy powsta memorya Ostroroga. Lwów 1887.

(Kwart. hist.).

Gallier. Ostroróg, monografia w gównych zarysach. Pozna
1891. (Boczniki Tow. Przyj. Nauk. t. XVIII).

Lewicki. Dwa przyczynki do yciorysu Jana Ostroroga. Lwów
1891. (Kicart. hist.K

Galie. Jeszcze o Ostrorogu. Warszawa 1898. (Ateneum).

Pawe z Brndzewa.
Balzer. Przedmowa do wydania Tractatus Zawisza de Góra. (Mo-

numenta Poloniae historica, t. IV").

Bobrzyski. Przedmowa do wydania Tractatus de potestate Pa-

pae et Imperatoris (Starodawne prawa polskiego, pomniki

t. V).

Zaborowski.
Bobrzyski. Stanisaw Zaborowski. Lwów 1877. [Przew. nauk.

i liter.).

Pawe z Krosna i Jan z Wilicy.
Kraczkiewicz. Przedmowa do wydania pism w „Corpus finti-

uissimorum poetarum Poloniae latinorum". Kraków
1887. t. II.

Jezienicki. Wpyw klasycznych poetów rzymskich na Jana z Wi-
licy. Kraków 1891. (Bozpr. Wydz. filolog, t. XIV).

Witkowski. Jan z Wilicy, jego ycie i pisma. Lwów^ 181. (Przeto.

nauk. i liter.).
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Krzyoki.
Wclewski. O poezjach Andrzeja Krzyckiego. Kraków 1874.

Broha. Andrzej Krzycki jako pisarz i polityk. Kraków 1879.

(Przeg. Polski).

Morawski. Corpus antiuissimorum poetarum Poloniae latino-

rum (przedmowa). Kraków 18S8. t. III.

Daiity»izek.
Siemieski. Portrety literackie. Pozna 1865, t. I.

Finkel. Poselstwa Jana Dantysza. Lwów 1879.

Janicki.
WcleiDski. Wiadomoó o yciu, pismach, wydaniach i przeka-

dach poezyj Klemensa Janickiego. Warszawa 1869.

Windakiewicz. Siedm dokumentów do ycia Janickiego. Kra-

ków 1890. {Archiwum do dziejów literatury i otoiaty lo Pol-

sce, t. VII).

wikliski. Klemens Janicki, poeta uwieczony. Kraków 1893.

{Boe^r. Wydz. filolog, t. ZVII).

Modrzewski.
Ossoliski. Wiadomoci historyczno-krytyczne, t. IV. Lwów 1852.

Maecki, Andrzej Frycz Modrzewski. Lwów 1864. {Biblioteka Osso-

liskich t, V).

Knapiski. Andrzej Frycz Modrzewski, pisarz XVI wieku, jako.

teolog. Warszawa 1881.

Orzechowski.
Ossoliski. Wiadomoici historyczno - krytyczne t. III. Kraków

1822.

Kubala. Stanisaw Orzechowski i wpyw jego na Rzplt. Lwów
1870.

Korzeniowski. Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai

Orzechowski. Kraków 1891.

»ey.
Tyszyski. Wizerunek Mikoaja Reya. {Wizerunki polskie). War-

szawa 1875.

Ptaszycki. Mikoaj Rey i ks. Józef Wereszczyski. Wilno 1880.

Bruchnalski. Mikoaja Reya ywot Józefa w stosunku do lite-

ratury obcej. Lwów 1886. (Muzeum"!.

Nehring. Die dramatisirte Geschichte Josephs von Rey. Berlin

I8b6. {Archiv Jiir slaviche Philologie, t. I).

Kniazioucki. Materyay do biografii Mikoaja Keya zNagov\ic.
Kraków 1892.

Chlebowski. Mikoaj Rey w wietle nowych wiadectw. Warsza-

wa 1893. (Ateneum).

Chrzanowski. Zwierzyniec Mikoaja Reya z Nagowic. Warsza-

wa 1893. (Ateneum).
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Chrzanowski. Facecye Mikoaja Reya. Kraków 1894. (Eospr. Wydz.

filolog, t. XXIII).

Windahiewice. Wielcy pisarze polscy. I. Mikoaj Rey z Nago-
wic. Kraków 1895.

Leciejewski. Zapatrywania Mikoaja Reya na wychowanie. Po-

zna 1897. (Roczniki Tow. Przyj. ]S'auk t. XXIV).

Pysskowski. Mikoaj Rey's Wizerunek und M. Palingenius Zo-

diaeus V^itae.

OiSruicki.
Czarnik. ukasz Górnicki. Lwów ]882. (Przein. nauk. i liter.).

Loetcenfeld. Lucas Górnicki, sein Leben und seine Wcrke. Wro-

caw 1884 (przekad polski: Warszawa 1884).

Ptaszychi. ukasz Górnicki, kilka nieznanych szczegóów z y-
cia. Warszawa 1886. (Bibl. Warsz."^.

Windaktewicz. Kilka szczegóów o ukaszu Górnickim i jego

rodzinie. 1887. (Bibl. Warsz.).

Kochanowski.
Przyborowski. Wiadomo o yciu i pismach Jana Kochanov>'-

skiego. Pozna 1857.

Szujski. Treny na mier córki Jana Kochanowskiego i Ojciec

zaduraionych J. Sowackiego. Kraków '866.

Faleski. Treny Jana Kochanowskiego. Warszawa 1867.

Gacki. O rodzinie Jana Kochanowskiego. Warszawa 1869.

Loewenfeld. Jan Koclianowski und seine lateinischen Dichtun-

gen. Pozna 1877.

Plenkietvicz. Jan Kochanowski wedle najnowszych opracowa.
Warszawa 1878. (Ateneum).

Parylak. O pieniach Jana Kochanowskiego. Lwów 1879.

— O elegiach i odach aciskich Jana Kochanowskiego..

Lwów 1880.

Bymarkiewics. Kolebka, dom i grób Jana Kochanowskiego. Po-

zna 1880.

Faleski. Fraszki Jana Kochanowskiego. Warszawa 1881. (Biblio-

teka Warsz.).

Morawski. Kilka sów o „Satyrze". Warszawa 1882 (Ateneum).

Krystyniacki. M. T. Cicerona tómaczenie Arata przez Jana Ko-

chanowskiego. Lwów 1883.

Kallenbach. Odprawa posów greckich Jana Kochanowskiego^
Kraków 1883.

— Kilka sów o elegiach aciskich Jana Kochanowskiego.
Kraków 1883.

Bymarkiewicz. Pie witojaska o Sobótce. Pozna 1S84.

Morawski. Z ycia towarzyskiego w epoce Zygmunta Augusta..

Kraków 1884. (Przegld Polski).
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Kallenbach. Jan Kochanowski w uniwersytecie krakowskim. War-
szawa 1884. (Ateneum'!.'^.

Maiecki.') Jana Kochanowskiegolmodod. Kraków 1884. (Prze;/l.

Polski)..

Bohrzyski. Stanowisko'polityczne Jana Kochanuwskieeo {tame).

^«s^:?o^<;f^Poezya>uropejska;XVIJ;wieku w^stosunku do Jana

Kochanowskiego {tame).

Fawlikowski..K\\\^a's\ów o stosunku Koch; newskiego do Tibulla

{tame),

Blatt. Spostrzeenia nad jzykiem Jana Kochanowskiego {tamcK
— Archaizmy w jzyku Jana Kochanowskiego. Kraków 188-^.

Nehring. Treny Jana Kochanowskiego. Pozna 1884. {Studya).

— Odprawa posów Jana Kochanowskiego {tame).

Chlebowski. Jan Kochanowski w wietle wasmch utworów.
Warszawa 1884.

W „wydaniu pomnikowem" (Warszawa 1884) objanienia jzykowe,
krytyczne i historyczne:

Kryskiego (Psaterz),

Woszka i Plenkieicicza (Pieni),

Ghmielowskiecjo (Sobótka),

Plenkiewicza (Muza),

Morawskiego i Nehringa (Odprawa i Satyr),

Loeicenfelda (Treny i aciskie utwory),

Bdzkiemcza i Proporzec-
Pawiskiego (Jazda do Moskwy),
Przyhorouskiego (Fraszki),

agowskiego (Fragmenty).

Parylak. Jana Kochanowskiego Treny. Lwów 1885.

Windakieicicz. Nieznane szczegóy o rodzinie Kochanowskich.
Warszawa 1885.

— ycie dworskie Jana Kochanowskiego. Kraków 1885.

Kalina. Pie witojaska o oobótce. Kraków 1885.

Windakietoicz. Pobyt Kochanowskiego zagranic. Kraków 1886.

{Rocznik filarecki).

Chmielowski. Sobótka. Kraków 1886. {Studya i szkice t. I).

— Ostatnie lata ycia Jana Kochanowskiego {tame).

Beicikowski. Jan Kochanowski. Warszawa 1SS6. {Ze stwlyów).

Ziemba. Piotr Ronsard. Kraków 18S6.

Kallenbach. Flozofia Jana Kochanowskiego. Kraków 1888. {Prze-

gld Polski).

Bruckner. Nowe przyczynki do dzie Jana Kochanowskiego. War-
szawa 1891. {Ateneum).

Sas. Przyczynek do poezyi polsko-aciskiej XVI wieku. Kra-

ków 1892. {Rozpr. Wydz. filolog, t. XVIII).
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Plenkiewicz. Geneza i rozbiór Odprawy posów greckich. War-

szawa 1896. {Bihh Warsz.).

— Jan Kochanowski, jego ród, ywot i dziea. Warszawa

1^4. (1897). (Dziea wszystkie, wydanie pomnikowe, t. IV,

cz I).

H-roiuer.
Siemieski. Portrety liter. I. Pozna 1865.

Kichhorn. Der ermlaadische Bischof Martin Kromer. Brauns-

berg 186S.

Fowidaj. O Kromerze Eiehhorna. Kraków 1869. (Przegld Polski).

Walewski. Marcin Kromer. Warszawa 1874.

Finkel. Marcin Kromer, rozbiór krytyczny. Kraków 1883.

aizarzyiiski.

Finkel. Mikoaj Sp Szarzyski. Lwów 1880. (Przew. nauk. i liter.).

Faleski. Mikoaj Sp Szai-zyski. Warszawa 1881. (Ateneum).

Bruckner. róda do dziejów literatury i owiaty w I'olsce III.

Sp Szarzyski. Warszawa 1891. (Bibl. Warsz.).

l£Ionowicz.
Mecherzyski. O poezyach satyrycznych Fabiana Klonowicza.

Kraków 1850. (Bocz. Tow. nauk.).

Mierzyski. De vita, moribus scriptisue latinis S. F. Acerni^

Berlin 1857.

Kantecki. Sebastyan Klonowicz i jego poemat o Rusi. Lwów
1875. (Przeto, nauk. liter.).

Przyborowski. Rok mierci Sebastyana Klonowicza. Warszawa
1878. (Ateneum).

Detmerski. Nowe szczegóy do yciorysu Klonowicza. Warsza-

wa 1882. (Ateneum).

Skarga.
Bychcicki. Piotr Skarga i wiek jego. 2 wyd. Kraków 1868/9. 2 t.

Bobrzyski. Kazania sejmowe Skargi. Kraków 1876.

Polkowski. ywot ks. Piotra Skargi. Kraków 1884.

Czurzyski. Pochodzenie i rodzina ks. Piotra Skargi Pawskie-
go. Kraków 1892. (Przegld powszechny).

Pawelski. Domniemane wiersze Skargi, Kraków 1898. (Przegld

powszechny).

Warszewicki.
Wierzbowski. Krzysztof Warszewicki. Warszawa 1887.

W ereszczyiiski.
Hoowiski. Homiletyka. Kraków 1859.

Ptaszycki. Mikoaj Rey i ks- Józef Wereszczyski. Wilno 1880.

Ciesielski.
Krzyanowski. (Bocznik Filarecki).
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A. Zbylitowski.
Ahicht. yciorys Andrzeja ZbyJitowskirgo, Krak6.v 1899.

Grochowski.
Becikowski. Ks. Stanisaw Grochowski, ywot i pisma. Lwów

1891. (Przew. nauk. i liter.).

Windakicioice. Ks, Stanisaw Grochowski, studyum biografi-

czno-literackie. Pozna 1891. {Boczniki Iow. Przyj. Nauk.

t. XVIII \

Chmielowski. Stanisaw Grochowski. Warszawa 1892. {Ateneum).

Miechowita.
Borzemski. Kronika Miechowity. Kraków 1891. (Rozpr. Wydz. hi-

stor.-filoz. t. XXYI).

Decjusz.
Eirachberg, O yciu i pismach Justa Ludwika Decyusza. Lwów

1873. {Przeto, nauk. i liter.).

Ifapowski.
Lukat,. Rozbiór podugoszowej czci kroniki Bernarda Wapow-

skiego. Kraków 1883.

Marjcki.
Wcletoski. Simon Maritius. Chemno 1867. (Progr. gimn.).

Lewicki. Szymona Maryckiego De soaolis. Przemyl 1885. (Spra-

wozd. gimn.).

M. Bielski.
Wisocki. Gwalter Burley i Marcin Bielski. Kraków 1878.

Pawiski. O Marcinie Bielskim kilka nowych szczegóów. War-
szawa 1880. {Tygodnik illustrowany).

Paprocki.
Adamowicz. Stanowisko herbarza Bartosza Paprockiego w hi-

storyi naszej. Warszawa 1861. {Bihl. Warsz.),

Jireczek. Bartosz Paprocki. Warszawa 1867. (Bibl. Warsz.).

J. Bielski.
Nehring. O yciu i pismach Joachima Bielskiego. Pozna 1860.

(O historykach polskich XVI wieku. Czó II).



SPIS TRECI.

Sir.

Przedmowa do pierwszego wydania I

Uwaga do tomu pierwszeg© •

ROZDZIA I. do wieku XVI.

I. Póny pocztek literatury polskiej. Jego powody.
Wieki Piastowskie. Stan polityczny. Stopniowy po-

stp owiaty. Odrodzenie Polskiego Pastwa. Kazi-

mierz W. Poczenie z Litw. Wzrost polityczny.

Uniwersytet. Wzrost nauk i owiaty. Pierwsze oznaki

humanizmu. Grzegorz z Sanoka. Zbigniew Olenicki . 8

n. Zwrot w stanie politycznym i umysowym. Jego
lady w dzieach pisanych. Pawe z Brudzewa. Ostro-

róg. Dugosz. Jzyk. Polska w kocu XV wieku . . 26

ROZDZIA II. - 1500 - 1548.

I. Skromny pocztek XVI wieku. Zaborowski. Mie-

chowita. Decyusz. Poeci. Pawe z Krosna. Jan z Wi-

licy. Krzycki. Dantyszek. Zmiany w pooeniu Polski

i w jej owiacie. Nieznaczne przygotowania pimien-
nictwa w jz3'ku polskim. Druki. Przekady i ich

wybór. Jzyk. Stan wewntrzny midzy rokiem 1630

a 1540. Jego odbicie w literaturze. Janicki 43

U. Wartoó i cecha dotychczasowej literatury. Pier-

wszy wystp pisarzy znakomitych. Rey. Orzechowski,

Modrzewski. Pierwsze pisma kadego. Ich znaczenie

i znamiona. Postp nowoci religijnych. Orzechowski

w sporze z biskupem. mier Zygmunta Starego . . 67
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ROZDZIA III. - 154S - 1557. Str.

I. Sprawa królewskiego maestwa. Sprawa i pisma
Orzechowskiego. Marycki'. Modrzewskiego Popratoa

Esecsypospolitej. Statut Przyuskiego 89

II. Historya Kromera. Annale Orzechowskiego. Reya
Wizerunek. Wystpuje K^jchanowski 103

ROZDZIA IV, - 1557 - 1572.

I. Kochanowskiego modo. Poezye aciskie. Pier-

wsze wiersze polskie. Stosunek do Ronsarda. Powrót
do Polski. Pieni, Fraszki, Zgod, Satyr 135

II. Modrzewskiego O Kociele Ksiga Druga. Orzechow-
ski. Polemika z Modrzewskim i Stankarem. Dyalogi.

Quincunx. Charakterystyka ogólna. Solikowskiego
Idea Apocalyptica

, 155

III. Rey. Zwierzyniec. ywot poczciwego czowieka.
Apophtegmata. Figliki. Charakterystyka ogóla . . . 175

IV. Dworzanin Górnickiego. Sylwy Modrzewskiego. Go-
rlickiego Najlepszy Senator. Kochanowski. Wyjs'cie ze

suby. Muza. Proporzec. Wróki. Ciesielskiego Oracya 209

ROZDZIA V. - 1572 - 1586.
I. Literatura podczas drugiego bezkrólewia. Król Ste-

fan. Zenit Kochanowskiego. Odprawa Posów. Kromer.
Psaterz. Treny. Schyek. Charakterystyka ogólna . . 225

II. Mniejsi poeci. Paprockiego Satyry. Koo Eycerskie.

Historycy. Górnicki. Solikowski. Heidenstein. Orzel-

ski. Stryjkowski. Sarnicki. Paprockiego Herbarze . . 265

ROZDZIA VI. - 1586 - 1600.

I. Zmiana w stanie Polski po mierci Batorego, w li-

teraturze po s'mierci Kochanowskiego. Mniejsi poeci.

Szarzyski. Grochowski. Winiowski. Andrzej Zby-
litowski. Satyry Bielskiego. Paszkwile Paprockiego.
Klonowicz. Powiastki 301

II. Kronika Polska Bielskiego. Zwrot w literaturze po-

litycznej. Warszewicki. Górnicki. Wereszczyski. Gra-

bowski 841

III. Skarga. Zwizek z kocioem powszechnym i pol-

skim. Obrona Kocioa i stanowisko wzgldem prote-

stantów. Unia. Wewntrzna poprawa Polski. Bractwo
Miosierdzia. ywoty witych. Kazania na niedziele
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Str.

i wita. Kazania o siedmiu Sakramentach. Pobudki
do Modlitwy. Kazania pogrzebowe i dzikczynne. Km-
zania Sejmowe. Charakterystyka ogólna 357

IV. Postp literatury polskiej w wieku XVI. Jej sto-

pie. Jej znamiona. Uczciwo. Cywilizacya. Wpyw
literatur obcych. Wyszod prozy nad pcezy. Pier-

wiastki wasne i oryginalno. Tendencya patryoty-

czna i praktyczna. Mio ojczyzny. Przeczucia upad-
ku. Wzrost literatury, ale schyek Rzeczypospolitej.

W skutku tego stopniowy schyek literatury. Brak sta-

rania. Bierno. Faszywa wolno i faszywa równo.
Pucizna na wiek XVII. 421

Dziea i rozprawy, uywane przy pisaniu pierwszego tomu. 437
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